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Długich weekendów
nigdy dość
Juliusz Wasilewski

Majówka zawsze była lubianym sposobem na spędzanie wolnego czasu podczas pierwszych ciepłych wiosennych
dni. Ludzie, po długiej i zazwyczaj
mrocznej polskiej zimie zawsze tęsknili za długim dniem, słońcem i zielenią.

Turystyka majowa

Więc zaczęły się masowe wyjazdy na
łono natury, już nie tylko krajowej. Polscy turyści na początku maja zaczęli
zapełniać hotele w ciepłych krajach,
także tych bardzo odległych, stali się
ważną grupą w turystyce międzynarodowej, bo wypełniają tzw. niski sezon.
W kraju dominuje grill i piwo na działce,
wycieczki po okolicy, spacery plażą. Za
granicą z reguły smażenie się na leżaku,
ale też wycieczki do znanych miejsc. Tylko „oszczędzający” urlop, więc korzystający ze zwolnień lekarskich, muszą chować się przed słońcem, żeby nie wrócić
„z chorobowego” z lepszą opalenizną
od szefa.

16-dniowy super-weekend

W tym roku kalendarz majowy nie ułożył
się najlepiej. 1 maja przypada w niedzielę, więc, żeby wykorzystać na majówkę
cały tydzień, trzeba wziąć trzy dni urlopu
(zwolnienia). Ale sprawiedliwość jest na
świecie. Późna Wielkanoc sprawiła, że

Dość dużym wyzwaniem, przed
którym stoi teraz Sadowa jest
integracja mieszkańców – tych, którzy
mieszkają tu od zawsze, z tymi, którzy
przyjechali to z Warszawy.
str. 2

MODA
Z MANUFAKTURY
Agnieszką Dachterska – z wykształcenia
tłumaczka, z zamiłowania projektantka.
Tworzy stroje, jakich brakowało
jej w sklepach...
str. 11

PARK MIEJSKI
W ŁOMIANKACH
wystarczyło wziąć 7 dni urlopu, by zrobić
sobie 16-dniowy super-weekend. Trudno się dziwić, że wiele osób z tego skorzystało. Już na początku kwietnia biura
podróży ogłosiły, że wszystkie miejsca
w modnych kierunkach zagranicznych
zostały wyprzedane do cna. Krajowe
kurorty też oczekują oblężenia. O liczbie osób wyjeżdżających na majówkę
będzie się można przekonać także po
korku na ul. Kolejowej.

Niech żyje maj!

Lubimy te weekendy majowe, bo to radosny czas otrząsania się z zimy (także
dla tych, którzy zostali w domach). Potrzebujemy słońca, relaksu, oderwania
się od codzienności. Podczas weekendu
majowego przestajemy oglądać telewizję, zapominamy o politykach, przełożonych i problemach, nabieramy dystansu
do siebie i świata, integrujemy się z rodziną, przyjaciółmi, poznajemy nowe
miejsca i nowych ludzi. Z tego względu
majowy weekend jest bardzo pożyteczny. Warto by było go jakoś uczcić.
Mamy w Łomiankach Osiedle Majowe,
na którym z ulicą Majową krzyżują się
ulice 1 Maja, 3 Maja i 9 Maja. Prawda,
że zdecydowanie czegoś brakuje? Ponieważ pojawiają się różne inicjatywy
i koncepcje na nazwę nowego ronda przy
ul. Warszawskiej, proponuję, by nosiło
ono nazwę: Rondo Długiego Weekendu
Majowego. Na pewno miło się będzie
po nim jeździło.

Gdzie
NA SZYBKI MAJOWY
WYPAD ZA MIASTO?

czytaj na stronie 9

Jest opracowany wstępny projekt
i kosztorys zagospodarowania terenów
obok Jeziorka Fabrycznego. Tam
również mógłby powstać park miejski,
o którym nadal marzę…
str. 16
REKLAMA

Dawno temu brało się koszyk z prowiantem i w niedzielę wędrowało lub jechało
(tramwajem, autobusem, pociągiem,
dorożką, motorem, rowerem – czym kto
mógł) na tzw. zieloną trawkę. Potem „za
Gierka” pojawiły się wolne soboty, więc
majówki się wydłużyły do dwóch dni.
Jechało się gdzieś z namiotem albo na
działkę, coraz częściej samochodem. Po
1989 r. ustanowienie święta państwowego w rocznicę uchwalenia Konstytucji
3 maja wprowadziło do majowej tradycji
całkiem nową jakość. Pojawił się tzw. długi weekend majowy, przedłużający się
często do tygodnia albo i dłużej. Realia
zmusiły pracodawców (bez większych
trudności, bo pracodawca też człowiek)
do zwyczaju odpracowywania 2 maja,
więc – w zależności od układu kalendarza – wystarczy wziąć 2-3 dni urlopu, by
mieć majówkę od piątku po południu
do niedzieli wieczór w następnym tygodniu, czyli prawie 8 i pół dnia.

SOŁECTWO
SADOWA

INFORMATOR adresy,telefony...
Urząd Miejski ul. Warszawska 115, t: 22 768 6300, ul. Warszawska 71, t: 22 768 6203
Policja ul. Warszawska 87, t: 24h: 22 751 1007, tel alarm: 997, kom: 112,
Straż Miejska t: 24h: 22 751 3503,
Pogototowie energetyczne t: 991, 22 774 2727
Pogototowie Gazowe t: 992, 022 628 4587, Straż pożarna t: 998, 22 751 3222
Pogotowie ratunkowe t: 999, Szpital dziecięcy w Dziek. Leśnym t: 22 751 3003
Nocna pomoc lekarska (20.00-8.00) ul. Żeromskiego 13, t: 22 834 2431
Przychodnie lekararskie S zpitalna 6, t: 22 751 1055;
Warszawska 31, t: 22 751 6991; Wiślana 36, t: 22 250 1445
Apteki 22 751 3108, 22 751 5674, 22 751 0001, 22 751 3325, Apteka24h 22 834 5804

Przewodnik po osiedlach i sołectwach // część 3

Zakład Wodociągów i Kanalizacji ul. Rolnicza 244, t: 22 751 3504,
Komunikacja Miejska Łomianki ul. Rolnicza 248, t: 22 751 3379
Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Szpitalna 7, t:: 22 751 9057, 22 751 4089
Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego t: 22 733 72 00
Filia Wydziału Komunikacji PWZ ul. Warszawska 73, 751 18 55
Poczta: Łomianki, 22 751 1035, Kiełpin 22 732 0303, Dąbrowa 22 751 8488

SOŁECTWO

Dom Kultury w Łomiankach ul. Wiejska 12a, t: 22 751 7059, 22 751 3502
Biblioteka Publiczna w Łomiankach ul. Wiejska 12a, t: 022 751 3223,
Integracyjne Centrum Dydaktyczno Sportowe ul. Staszica 2, t: 22 751 0474

Sadowa to sołectwo położone na skraju Puszczy Kampinoskiej, tutaj
też przebiega granica gminy Łomianki – przez Kampinoski Park Narodowy – z gminą Izabelin, a wzdłuż ulicy Środkowej z gminą Czosnów.

Awarie oświetlenia ulicznego t: 0606 724 298,
Awarie sygnalizacji świetlnej t: 0501 260 930
Awarie wodociągów i kanalizacji t: 22 751 0113
Informacja dla bezdomnych t: 9287

KALENDARIUM co gdzie kiedy...

29.04. – Koncert Zbigniewa Wodeckiego z zespółem – First club&restaurant
03.05. – Święto Narodowe Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja
Uroczysta Msza Święta ze Sztandarami i Koncert Patriotyczny w Kościele
Św. Marka w Dąbrowie Leśnej, oraz przemarsz do pomnika przy ul. Partyzantów
Uroczysta Msza Święta ze Sztandarami i Koncert Patriotyczny w Kościele
Św. Małgorzaty w Łomiankach, ul. Warszawska 121
07.05. – Otwarcie ogródka, koncert Bike Lovers – Lemon Tree
07.05. – Inauguracja XI Międzynarodowego Konkursu Muzycznego im. Juliusza
Zarębskiego – g.17 – Aula ICDS
07.05. – VII Amatorski Turniej Pilki Siatkowej o Puchar Burmistrza Łomianek – g.9, ICDS
09.05. – Koncert Joanny Pilarskiej i Jana Gałacha – Lemon Tree
08.05. – P rzedstawienie dla dzieci – teatr Falkoshow "Bajka o Szewczyku" – g.15,
ICDS (organizator Dom Kultury)
08.05. – 6 6 Rocznica zakończenia II wojny Światowej.
Złożenie wieńców w asyście Sztandarów przy Pomniku „ Bohaterom Poległym
w Obronie Ojczyzny 1939-1945” Łomianki, ul Warszawska/ ul Wiślana
13.05. – Dancing z muzyką na żywo – First club&restaurant
15.05. – Koncert Laureatów XI Międzynarodowego Konkursu Muzycznego
im. Juliusza Zarębskiego – g. 14 – Aula ICDS
27.05. – Koncert Martina Simona i Artura Krystka – Lemon Tree
27.05. – Koncert zespołu Trubadurzy – First club&restaurant
>>> więcej na www.LOMIANKI.INFO

Niezbędnik Mieszkańca Łomianek
Przyjazny i podręczny pomocnik, przewodnik i poradnik – tak
w największym skrócie można scharakteryzować najnowszą
pozycję książkową, jaką przygotowało z okazji jubileuszu
10-lecia Stowarzyszenie „Nasze Łomianki”. Celem tego
nowatorskiego informatora jest pomoc w codziennym życiu
mieszkańcom Łomianek.

tekst: Karolina Pluta, foto: Aleksandra Moraczewska

Jak dojechać?

Do Sadowej najprościej dojechać specjalnie oznaczonym autobusem linii Ł –
przez Sadową. Z centrum Łomianek zajmuje to 15 minut. Jeśli akurat nie ma
autobusu bezpośrednio do Sadowej, można wsiąść w „ełkę” jadącą do Dziekanowa Leśnego i z pętli autobusowej przespacerować się lasem wzdłuż Starego Toru – spokojny spacer zajmie około 20 minut. Zmotoryzowani mogą,
w razie potrzeby, dojechać samochodem z trasy gdańskiej. Jadąc z Łomianek, na skrzyżowaniu trzeba skręcić w lewo. Znakiem charakterystycznym
są znajdujące się po lewej stronie drogi hale i magazyny. Wskazówką może
być też wyróżniający się w przestrzeni żółty logotyp centrum meblowego,
który można dostrzec po prawej stronie. Kilka miesięcy temu przybył jeszcze
jeden element naprowadzający potencjalnych odwiedzających wieś – szczególnie widoczny wieczorową porą. W sąsiedztwie wspomnianego centrum
meblowego pojawił się sporych rozmiarów ekran typu LED, który wysyłając
w przestrzeń łunę drażniącego, jaskrawego światła, informuje o atrakcyjnych
promocjach.

Iglaki, łąki i żaby

W ostatnich latach wieś intensywnie się rozwija, przybywa mieszkańców, a wraz
z nimi nowych domów, ulic, a nawet całych osiedli. Jeszcze kilkanaście lat temu
wieś rozciągała się właściwie wzdłuż trzech ulic: Turystycznej, Jagodowej i Strzeleckiej. Później, wraz z powstawaniem kolejnych domów, pojawiały się nowe.
W centralnej części miejscowości: Zagórze i Wakacyjna, w kierunku Dziekanowa
Leśnego: Odysei, Mistrza i Małgorzaty, Władcy Pierścieni, Piękna, i najnowsze
na początku wsi: Sielanki i Biedronki. Nowe osiedla powstają tam, gdzie kiedyś
były podmokłe, dębowe zagajniki, pola z rosnącymi w zbożu, chabrami i łąki
kwietne, a na nich m.in. jaskier ostry, złocień zwyczajny czy krwiściąg lekarski –
roślina z rodziny różowatych, charakteryzująca się małymi, kulistymi, brunatnoczerwonymi kwiatami, typowa dla łąk wilgotnych graniczących z Kampinoskim
Parkiem Narodowym. Niestety w przydomowych ogrodach trudno dostrzec ślady łąk kwietnych. Zamiast nich mieszkańcy wybierają obsypane korą iglaki, róże
czy po prostu równo przystrzyżony trawnik. Na szczęście moda na tuje powoli
mija i może wkrótce ogrody mieszkańców Sadowej staną się bardziej różnorod-

Wykaz sklepów, w których można kupić NIEZBĘDNIK MIESZKAŃCA ŁOMIANEK
ŁOMIANKI	Sklep spożywczy BUMERANG – ul. Warszawska 25
PUNKT XERO BIT 2002 – Warszawska 133
GALERIA 41- ul. Warszawska 41
BURAKÓW	Sklep spożywczy ALDIK – ul. Warszawska 68
DĄBROWA	SKLEP SPOŻYWCZY – ul. Długa 33
MINI DELIKATESY „DĄBROWA” – ul. Zachodnia 38
KIEŁPIN	Sklep spożywczy „JAGO” - ul. Rolnicza192
SKLEP SPOŻYWCZY – ul. Rolnicza 302
Sklep spożywczy „EUREKA” – ul. Ogrodowa 47
DZIEKANÓW LEŚNY	 MINI DELIKATESY – ul. Miła 28A

UWAGA !!!

TYLKO DLA CZYTELNIKÓW LOMIANKI.INFO
MAMY 3 DARMOWE EGZEMPLARZE "NIEZBĘDNIKA"

napisz: redakcja@lomianki.info
zadzwoń: tel. 603299772

SADOWA
ne. Część domów powstała w sąsiedztwie dawniej podmokłych, wręcz bagnistych, terenów. Niestety śnieżna i wyjątkowo mokra zima oraz podnoszący się
stan wód gruntowych spowodowały, że na początku bieżącego roku spora
część wsi została zalana.Woda, która wcześniej rozlewała się po wspomnianych polach i łąkach, teraz zawitała do piwnic domów, sprawiając spore zmartwienie ich właścicielom.
Na tych łąkach, które jeszcze nie zostały zabudowane, woda nadal stoi. Wiosną i latem, spacerując po Sadowej po zachodzie słońca, można posłuchać
wyjątkowego koncertu, który regularnie dają setki... a może i więcej żab
mieszkających w mokrych trawach.

Centrum

Przy ul. Strzeleckiej 35, w niewielkim budynku, mieści się szkoła podstawowa – centrum społeczno-kulturalnego życia wsi. Pierwsi uczniowie usiedli
w szkolnych ławkach w 1964 roku. Dyrektorem był wówczas Kazimierz Orzechowski. Ważną datą w historii szkoły był 30 maja 2008 roku. Od tego dnia patronami szkoły są Jadwiga i Roman Kobendzowie, inicjatorzy założenie Kampinowskiego Parku Narodowego. Szkoła jest mała i dzięki temu wyjątkowa.
Nauczyciele dobrze znają swoich uczniów, podkreślają rodzinną atmosferę
panująca w szkole i deklarują chęć współpracy z rodzicami, a także z innymi
instytucjami i organizacjami. Efektem takiej postawy jest to, że została zauważona przez Gazetę Wyborczą i Fundację Centrum Edukacji Obywatelskiej,
które w ramach pierwszej edycji (rok 2002/2003) prowadzonej przez siebie
ogólnopolskiej akcji, przyznali szkole tytuł: „Szkoła z klasą”. Obecnie dyrektorką szkoły jest Joanna Cackowska, która stara się m.in. o rozbudowę placówki.
Teren pod rozbudowę został zakupiony już w zeszłym roku, niestety budżet
przeznaczony na rozbudowę szkoły został na razie cofnięty. Warto zauważyć,
że niedawno przy szkole powstał plac zabaw dla najmłodszych mieszkańców,
często jednak przesiaduje na nim młodzież, która jako alternatywne miejsce
do spotkań i rozmów ma jedynie przystanek autobusowy.
Przy Strzeleckiej stoi też jedna z niewielu zachowanych w gminie przydrożnych kapliczek, przed którą w maju każdego roku zbierają się mieszkańcy
(głównie kobiety), by śpiewać pieśni maryjne, a wśród nich m.in. „Chwalcie
łąki umajone”. Zwyczaj ten powoli zanika z polskich wsi, więc tym bardziej
cenne są inicjatywy mieszkańców, którzy już w kwietniu odmalowują kapliczkę, przygotowując się w ten sposób do wspólnej modlitwy.

SOŁECTWO SADOWA
14 ulic, około 343 hektary
zameldowane 648 osób

Innym ważnym miejscem w Sadowej jest mieszczący się przy ul. Jagodowej 2
Dom Pomocy Społecznej (DPS). Dom działa od 1993 roku i jest miejscem stałego pobytu dla około 100 osób z niepełnosprawnością intelektualną i fizyczną.
Jak zapewnia dyrekcja DPS, na stronie internetowej domu (www.sadowa.dps.pl):
„Usytuowanie Domu wśród zabudowań należących do mieszkańców wsi Sadowa jest bardzo korzystne z punktu widzenia uspołeczniania naszych podopiecznych, ponieważ taki kontakt integruje osoby niepełnosprawne ze «społecznością
otwartą», a ta uczy tolerancji i zaufania w stosunku do osób niepełnosprawnych”.
Przy DPS działa stowarzyszenie „Społeczna Pomoc – Stowarzyszenie Dom”, które
poprzez swoje działania stara się poprawiać jakość życia osób niepełnosprawnych
intelektualnie. Stowarzyszenie prowadzi regularnie warsztaty terapii zajęciowej,
w których uczestniczą zarówno mieszkańcy DPS jaki i inne osoby z gminy Łomianki, organizuje imprezy integracyjne, wycieczki, stara się też szkolić personel DPS.

Razem?

Dość dużym wyzwaniem, przed którym stoi teraz Sadowa jest integracja mieszkańców – tych, którzy mieszkają tu od zawsze, z tymi, którzy jakiś czas temu
postanowili wyprowadzić się z Warszawy. Takich działań dotychczas nie było,
a nowych mieszkańców jest coraz więcej.
Z pozoru błahe działania integracyjne budują wspólnotę, poczucie odpowiedzialności za przestrzeń, w której się mieszka i za sąsiadów, których życie chcąc
nie chęcąc obserwuje się codziennie z własnych okien. Zintegrowana społeczność szybciej rozwiąże problemy, jakie jej dotyczą: dziury w drogach, brak kanalizacji, czy nielegalne zwałki śmieci, które niestety wciąż można obserwować na
obrzeżach Puszczy. Kto się powinien tym zająć? Najlepsze są inicjatywy niezależne, oddolne. Trzymamy więc kciuki za Sadową.
Kto reprezentuje mieszkańców: Alicja Siemianowska – sołtys, tel. 602 734 212;
Henryk Staniak – radny RM w Łomiankach
Obiekty: Szkoła Podstawowa w Sadowej, ul. Strzelecka 35, www.sp-sadowa.edu.pl;
Dom Pomocy Społecznej, ul. Jagodowa 2, www.sadowa.dps.pl
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PÓŁ ŻARTEM, PÓŁ SERIO

Wejście smoka
mm.

Wstyd mi, z tego powodu, że
mam przyjemność i zaszczyt
w takiej radzie być...

28 marca 2011 roku szeregi Rady Miejskiej w Łomiankach zasilił Pan
Tadeusz Krystecki. Pana Tadeusza wszyscy, którzy obserwują
choć trochę lokalną „politykę”, znają jako „zawodnika” śledzącego
lokalne aktualności (i nie tylko), dobrze zorientowanego w bieżącej
sytuacji oraz doświadczonego w bojach.
Takim też Pan Tadeusz zaprezentował się w swoich pierwszych wystąpieniach. Najpierw przyznał, że mu wstyd, że jest w takiej radzie,
potem niejednokrotnie upominał Przewodniczącego Rady Miejskiej,
a na końcu IV sesji szczerze wyznał radnej powiatowej, że jej wiosna
już minęła...
Liczymy, że aktywność PANA TADEUSZA nie spadnie oraz, że jego
osoba będzie niejednokrotnie podmiotem „Pół żartem, pół serio”.

A Pani wiosna to
już dawno minęła!
Dziękuję.

Panie Przewodniczący.
Pan tu jest do prowadzenia,
a nie do majstrowania!

DOGADALI SIĘ W SPRAWIE BUDŻETU
choć nie było łatwo....

Zgodnie z zapowiedzią, burmistrz Tomasz Dąbrowski przedstawił radnym projekt
uchwały zmieniającej uchwałę budżetową (przygotowaną jeszcze przez poprzedniego burmistrza Wiesława Pszczółkowskiego), przyjętą podczas V sesji Rady Miejskiej
w Łomiankach, 27 stycznia 2011 roku.
Podczas VI sesji RM zwołanej na dzień 29 marca 2011 roku propozycja zmian nie
została jednak przyjęta przez radnych. Sytuacja wydawała się "patowa". Większość
radnych wyraziła ostro swoje niezadowolenie z proponowanych zmian, natomiast
bumistrz i wiceburmistrzowie odpierali uwagi radnych, twardo broniąc swoich pro-

KO M EN T A R Z BUR M I S T R Z A I R A D NYCH
Burmistrz TOMASZ DĄBROWSKI
Przyjąłem wszystkie wnioski, o które państwo postulowali. Mam świadomość, że
mogą one wymusić i zapewne wymuszą
kryzysowe decyzje. Uznaję jednak, że cele
i zadania, które zabezpiecza przyjęcie tej
uchwały, są nadrzędne z punktu widzenia potrzeb mieszkańców i przyjąłem wskazane przez państwa radnych oszczędności.
Jestem człowiekiem kompromisu.
To kompromisowe rozwiązanie pozwoli m.in. zabezpieczyć niezbędne środki na podpisanie umów z placówkami oświatowymi –
niepublicznymi. Pozwoli też na podpisanie umów z organizacjami
pozarządowymi na realizację zadań związanych z kulturą, sportem
i walką z patologiami. Zwiększą się znacznie środki dla ZWiK-u na
inwestycje wodno-kanalizacyjne, dzięki czemu będzie można realizować zadania, na które spółka posiada już dokumentację.
Radny MARCIN ETIENNE
(Klub Platforma Obywatelska)
„Kompromis”, który tak triumfalnie obwieszczono w ostatnich dniach – de facto
oznacza jedynie to, że szkołom zwrócono
to, co im wcześniej zabrano. Dyrektorzy placówek otrzymali wyraźny sygnał od radnych – „nie zostaniecie
pozostawieni sami sobie”.
W pierwszej kolejności ruszy rozbudowa szkoły w Dziekanowie
Leśnym. Należy zadbać, by dzieciom w tym czasie zapewnić przyzwoite warunki do nauki. Zatroszczyć się o to powinien przede
wszystkim burmistrz. Dyrekcja szkoły w Dziekanowie Polskim
powinna uruchomić teraz właściwe procedury i uzyskać pozwolenie na budowę. Dla szkoły w Sadowej dokumentacja jest już
przygotowywana. Liczymy, iż Referat Inwestycji zadba o to, by do
końca tego roku, bez zbędnej zwłoki, wszystkie dokumenty dla
wspomnianych szkół zostały skompletowane. Ogromnym problemem szkoły w Sadowej jest w chwili obecnej brak zaopatrzenia
w zdatną do picia wodę. Jesienią ubiegłego roku na ulicy Strzeleckiej zamontowano hydranty. Należy zrobić wszystko, by w pierwszej kolejności, w ramach tak szeroko zakrojonej akcji obecnych
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pozycji. W wyniku wniosku, zgłoszonego przez radnego Jana Grądzkiego, przewodniczący Wojciech Berger ogłosił kilkudniową przerwę...
Ciąg dalszy VI sesji RM odbył się 7 kwietnia. W czasie ponad tygodniowej przerwy odbyły się spotkania radnych z burmistrzami i skarbnikiem gminy. Ich efektem było wypracowanie kompromisu, pozwalającego na – jak się okazało – jednogłośne przyjęcie zmian
w uchwale budżetowej.
Czy ten pierwszy ważny kompromis pozwoli na sprawniejszą i zgodniejszą współpracę między burmistrzami i radnymi? Zobaczymy zapewne niebawem...

N A T E M A T W YPR A CO W A NEGO KO M PRO M I S U

władz gminy, tj. „budowy sieci wodno-kanalizacyjnej” – szkoła
w Sadowej została podłączona do istniejącej sieci.
Radni zażądali ponadto, by do budżetu gminy powróciły środki
na dowóz dzieci do szkół z najbardziej oddalonych terenów.
Jestem zdumiony, że tak ostro oponował przeciw temu wiceburmistrz d/s SPOŁECZNYCH, Pan Piotr Rusiecki. Nie ma, Panie
burmistrzu, „dzieci nieuprawnionych”, jak to Pan określił na
ostatniej Sesji Rady. WSZYSTKIE DZIECI SĄ NASZE.
Radny JAN GRĄDZKI
(Klub Łączą nas Łomianki)
Długo oczekiwane zmiany w budżecie 2011
roku, zapowiadane przez Pana burmistrza
nie spełniły oczekiwań radnych i mieszkańców. Przedstawione Radzie Miejskiej propozycje zmian to nie oszczędności, tylko przerzucenie środków
z budowy dróg, budowy i rozbudowy szkół i ze świadczeń na
rzecz dzieci, na budowę wodociągów i kanalizacji. Zapowiadana
ofensywa wodno-kanalizacyjna okazała się fikcją.
Na przykład: w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łomianki na lata 2011-2021 w wydatkach planowany jest wzrost
o prawie 2 300 000 złotych (w stosunku do roku 2010) na „wynagrodzenia i składki od nich naliczane”, a spadek o prawie
13 milionów złotych (w porównaniu z rokiem 2010) w wydatkach „majątkowych”. Dla mieszkańców oznacza to, że wzrosną
płace i wydatki bieżące, a spadną inwestycje w Gminie... Jeżeli
nie uda się pozyskać środków zewnętrznych będzie to jeden
z najgorszych budżetów.
Ponieważ taki budżet nie znalazł akceptacji Rady, w imieniu
grupy radnych przedstawiłem propozycję wprowadzenia przynajmniej minimalnych oszczędności, czyli zmniejszenia wydatków na administrację, a zwiększenia na inwestycje.
Cieszę się, że znalazło to uznanie w oczach zdecydowanej większości radnych, a po tygodniowej przerwie w obradach Rady,
również Pana burmistrza (chociaż częściowo). Mam nadzieję, że
Pan burmistrz rozpocznie szukanie oszczędności oraz środków
zewnętrznych i na kolejnych Sesjach będziemy mogli je wprowadzać na tak potrzebne zadania inwestycyjne.

Radna MARIA ZALEWSKA
O co chodziło z tymi zmianami w budżecie
na rok 2011? Zaproponowane przez Pana
Burmistrza zmiany w budżecie na 2011 rok
na sesji w dniu 29.03.2011 można sprowadzić do stwierdzenia: zdjęto z budowy dróg,
a zwiększono o 3 100 000 zł środki dla ZWiK na budowę wodociągów i kanalizacji.
Rada Miejska w pełni poparła wnioski dotyczące:
– zwiększenia o kwotę 3 100 000 zł na budowę wodociągów
i kanalizacji,
– zwiększenia o kwotę 83 280 zł, z przeznaczeniem na dokończenie prac dokumentacyjnych do remontu wałów przeciwpowodziowych,
– zmiany sposobu zapisu dofinansowania spółki KMŁ,
– zwiększenia kwot na organizacje pozarządowe.
Natomiast grupa radnych nie wyraziła zgody na zdjęcie
środków z zadań inwestycyjnych dotyczących rozbudowy
i modernizacji szkół oraz oszczędności na dzieciach (zdjęcie
środków z dowożenia dzieci do szkół, oraz ze stypendiów dla
dzieci), przy jednoczesnym braku oszczędności w wydatkach
na administrację (koszty administracji – kwota proponowana
9 717 000 zł).
Dzięki determinacji grupy radnych, reprezentowanych przez
zgłaszającego wniosek radnego Jana Grądzkiego wprowadzono m.in. oszczędności w kosztach administracji – zmniejszenie
o 360 000 zł (wynegocjowane) oraz w gospodarce komunalnej
(ICDS) – zmniejszenie o 90 000 zł.
Zaoszczędzone środki przeznaczono na:
– 376 000 zł – rozbudowa szkoły w Dziekanowie Leśnym,
– 40 000 zł – dowożenie uczniów do szkół,
– 30 000 zł – stypendia dla uczniów.
Przygotowany wniosek grupy radnych, po niewielkich korektach, został zgłoszony przez pana Burmistrza na sesji w dniu
07.04.2011 roku jako autopoprawka do uchwały budżetowej,
która została przyjęta jednogłośnie.
Na takiej współpracy z panem Burmistrzem zależy radnym Rady
Miejskiej.

ZOBACZ SESJE RADY MIEJSKIEJ W ŁOMIANKACH
www.VIDEO.LOMIANKI.INFO

Nowe ulice
w Łomiankach
SMW

29 marca br. Rada Miejska podjęła uchwały nadające nazwy dwóm ulicom. I tak w osiedlu Łomianki
Stare pomiędzy ulicami Mieszka I i Dąbrówki powstała ulica Jana Dąbrowskiego. Patron ulicy mieszkał wiele lat na posesji, z której wydzielono nową ulicę, był żołnierzem Armii Krajowej i otrzymał tytuł
Bohatera Ziemi Łomiankowskiej. W sołectwie Łomianki Chopina, między ulicami Bogusławskiego
i Bacewicz, powstała ulica Czesława Niemena. Natomiast wstrzymano się od zatwierdzenia trzeciego
projektu nazwy ulicy zlokalizowanej w Łomiankach Dolnych. Właściciele części działek zaproponowali nazwę „Zapomniana”. Radni postanowili spotkać się z właścicielami i raz jeszcze przedyskutować zgłoszoną propozycję nazwy.

Był bush, BYŁ Al Gore
CZY PRZYJEDZIE BARACK OBAMA?
mm.

Urząd Miejski w Łomiankach potwierdził informacje, że w związku ze zbliżającą się majową
wizytą Baracka Obamy w Polsce, skieruje do Ambasady Amerykańskiej pismo, będące zaproszeniem dla Prezydenta USA do odwiedzenia Łomianek.
27 września 1987 roku – ówczesny wiceprezydent USA – George Bush wraz z delegacją odwiedził Łomianki. Brał udział
w uroczystej mszy w łomiankowski
kościele, złożył kwiaty pod Pomnikiem
Pamięci Lotników Amerykańskich, który znajduje się na cmentarzu w Kiełpinie
oraz niespodziewanie odwiedził rolników z Łomianek – rodzinę Salwowskich
i Dąbrowskich.
Obelisk ku czci ośmiu lotników amerykańskich zestrzelonych w Dziekanowie
Leśnym w 1944 r. odwiedził również
PAMIĘCI BOHATERSKIEJ ZAŁOGI
w 2004 roku wiceprezydent Al Gore.
NIOSĄCEJ POMOC POWSTAŃCZEJ WARSZAWIE SAMOLOTEM
Wizyty składały rodziny poległych lotniSIŁ POWIETRZNYCH USA BOEING B-17G „DO ZOBACZENIA”
ZESTRZELONEJ 18 IX 1994 r. NAD DZIEKANOWEM LEŚNYM
ków, weterani wojenni, przedstawiciele
PRZEZ ARTYLERIE NIEMIECKĄ
Amerykańskiej Izby Handlowej, amerySPOŁECZEŃSTWO ŁOMIANEK
kańscy dyplomaci.
Czy aktualny Prezydent Stanów Zjednoczonych – Barack Obama – przy okazji wizyty w Polsce
(27-28 maja 2011 roku) odwiedzi Łomianki? Jak informauje Ambasada Stanów Zjednoczonych
– program wizyty nie jest jeszcze zamknięty – więc może, może...

SEGREGACJA ŁOMIANKOWSKICH ŚMIECI
Czy Twoim zdaniem Urząd Miejski
powinien zapewnić mieszkańcom
Łomianek, wzorem innych miast,
możliwość segregacji śmieci,
ustawiając w miejscach
ogólnodostępnych specjalne pojemniki?

Weź udział w sondzie internetowej na portalu www.LOMIANKI.INFO

KALENDARIUM
URZĘDOWE
SMW

23 marca 2011 r. – mija 100 dni od zaprzysiężenia burmistrza
Łomianek Tomasza Dąbrowskiego.
29 marca 2011 r. – VI sesja Rady Miejskiej. W związku z rezygnacją z funkcji radnych panów Bogdana Kłódkiewicza
i Piotra Rusieckiego (powołanych w styczniu 2011 r. na stanowiska zastępców burmistrza, o czym pisaliśmy w nr 1/2011)
do Rady weszli Tadeusz Krystecki i Urszula Podolska,
reprezentujący Komitet Wyborczy Twoje Łomianki. Podjęto również decyzję o przystąpieniu gminy do Lokalnej
Grupy Działania „Między Wisłą a Kampinosem”. Sesja
została przerwana z uwagi na wątpliwości Rady związane
z przedstawionym przez burmistrza Dąbrowskiego projektem zmian w budżecie gminy.
30 marca 2011 r. – w auli ICDS odbył się pokaz filmu pt. Mgła
autorstwa Joanny Lichockiej i Marii Dłużewskiej, którego
producentem jest „Gazeta Polska”. Na podstawie decyzji
wiceburmistrza Piotra Rusieckiego aula ICDS została udostępniona organizatorom pokazu nieodpłatnie. W projekcji
filmu uczestniczyli m.in. Piotr Rusiecki i Bogdan Kłódkiewicz – zastępcy burmistrza, radny gminny Tadeusz Krystecki
i radny powiatowy PiS Jakub Opara. Po filmie odbyła się dyskusja, w trakcie której Piotr Cerynger poinformował o powołaniu stowarzyszenia na rzecz nadania nazwy Lecha
Kaczyńskiego nowopowstałemu rondu na skrzyżowaniu
ulic Warszawskiej i Brukowej.
1 kwietnia 2011 r. – spotkanie burmistrza z przewodniczącymi
komisji Rady Miejskiej i przewodniczącymi klubów. W spotkaniu uczestniczył również radny Krzysztof Wawer i Tadeusz Krystecki, wybrani do Rady z komitetu „Twoje Łomianki”.
Burmistrz próbował przekonać radnych do przyjęcia proponowanych przez niego, znacznie niższych niż wnioskowane
przez Radę, zmian w budżecie.
1 kwietnia 2011 r. – burmistrz Łomianek zatrudnił na 4 miesiące Tadeusza Bracha do pełnienia obowiązków dyrektora
ICDS. Przypomnijmy, że w lutym br. ogłoszony został konkurs na stanowisko dyrektora, ale żaden z kandydatów nie
zyskał aprobaty urzędu.
5 kwietnia 2011 r. – wspólne posiedzenie wszystkich Komisji
Rady Miejskiej dotyczące zmian w budżecie. Radni przygotowali i przedstawili burmistrzowi własny projekt zmian
w budżecie, przywracający m.in. zadania inwestycyjne dla
szkół, środki na stypendia dla młodzieży oraz na dowóz
dzieci do szkół.
7 kwietnia 2011 r. – kontynuacja VI Sesji Rady Miejskiej.
Rada przyjęła projekt zmian w budżecie przygotowanych
na podstawie propozycji radnych.
11 kwietnia 2011 r. – rozstrzygnięty został konkurs na realizację
zadań publicznych. Organizacje pozarządowe złożyły łącznie 29 projektów. Dofinansowanie otrzymały 24 projekty
na łącza kwotę 383 000,00 zł. W komisji przyznającej dotacje uczestniczyli przedstawiciele organizacji społecznych,
radni oraz pracownicy urzędu miejskiego.
16 kwietnia 2011 r. – Rada Sołecka w Dziekanowie Bajkowym zorganizowała dla dzieci z sołectwa piknik „Wielkanocne jajka”.
19 kwietnia 2011 r. – posiedzenie Komisji Technicznej dotyczące funkcjonowania Komunikacji Miejskiej Łomianki oraz
zgłaszanych przez radnych propozycji utworzenia nowych
linii łączących poszczególne osiedla i sołectwa w gminie.
20 kwietnia 2011 r. – kolejne posiedzenie Komisji Architektury
Rady Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy z udziałem radnych
Rady Miejskiej w Łomiankach. Tematem posiedzenia była
dyskusja na temat możliwości udrożnienia ul. Pułkowej.
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REKLAMA

Jazzowo
w FIRST

mm.

20 kwietnia 2011 roku w First club&restaurant odbył się koncert poświęcony pamięci Krzysztofa Komedy Trzcińskiego, w rocznicę 80. urodzin artysty. Utwory pianisty
jazzowego, kompozytora takich standardów jak "Kołysanka" z "Dziecko Rosemary",
czy też ilustracji muzycznej do filmu "Nóż w wodzie" Polańskiego – wykonał zespół
MACE of JAZZ. Perfekcyjne nagłośnienie i akustyka Firsta pozwoliły na należytą konsumpcję niebanalnych aranżacji.
Więcej zdjęć z koncertu na portalu www.LOMIANKI.INFO

XI Międzynarodowy Konkurs Muzyczny
im. Juliusza Zarębskiego (07-15 maja 2011)
Lucjusz Pinkosz – dyrektor Konkursu

Melomani! Święto muzyki przed nami – zapraszamy!
Wybierzmy najlepszego, przyznajmy od siebie nagrodę publiczności!
W dniach 07–15 maja 2011 roku odbędzie się XI Międzynarodowy Konkurs
Muzyczny im. Juliusza Zarębskiego. Patronat nad Konkursem tradycyjnie objęło Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a także władze lokalne
Łomianek, Powiatu Warszawskiego-Zachodniego oraz Izabelina. Organizatorem jest Fundacja Kultury i Edukacji im. Juliusza Zarębskiego wraz z Niepubliczną Szkołą Muzyczną o statusie szkoły publicznej w Łomiankach.

Szczegółowe informacje
o Konkursie na stronie:
www.konkurs-zarebski.eu.
Patronat medialny: LOMIANKI.INFO
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Prawnuczka Juliusza Zarębskiego
Regina Zarębska i Lucjusz Pinkosz

...czyli o sztuce pozytywnego nastawienia

Przysłowie mówi „wiara góry przenosi”, ludzie mówią, że to prawda. Jednakże historie pojawiające się w życiu pojedynczego człowieka dla wielu
mogą nie być wystarczającym dowodem na przyjęcie tezy opisywanej tym
przysłowiem.
A więc naukowo zweryfikowano ideę optymizmu i pozytywnego nastawienia.
Przeprowadzono eksperyment, w którym stworzono dwie klasy. Każda z tych klas
została dobrana tak, aby uczniowie prezentowali taki sam poziom – pod względem
wyników w nauce, zdolności i inteligencji. Te dwie klasy zostały jednak przedstawione nauczycielom odmiennie.
Jedna z klas (losowo wybrana) została zaprezentowana nauczycielom jako klasa
uczniów o niezwykłych zdolnościach, grupa szczególnie utalentowanych dzieci.
Druga klasa, choć posiadająca taki sam rozkład wyników, została zaprezentowana jako całkiem normalna. Przez cały rok nauczyciele pracowali z tymi klasami. Na
koniec eksperymentu porównano wyniki uczniów. Grupa „geniuszy” miała zaskakująco wysokie wyniki, wzrosło także ich przekonanie o osobistej skuteczności,
uważali, że warto się uczyć. Natomiast grupa „normalna” miała… normalne wyniki
i raczej nie wierzyli w siebie. I żaden talent się nie ujawnił! Skoro byli „tacy sami” to
postawa nauczycieli zaowocowała ujawnieniem się potencjału uczniów.
Obok pracy samego ucznia ważne jest także zaangażowanie nauczyciela i jego własne przekonanie o możliwościach każdego dziecka. Dlatego warto wierzyć, że każdy z
nas ma możliwość odniesienia sukcesu. Nasze dziecko, nasz przyjaciel, pracownik czy
szefowa. Jako rodzice jesteśmy odpowiedzialni za stwarzanie warunków, w których
potencjał dziecka będzie mógł się zrealizować i ujawnić. Pewne przysłowie indyjskie
mówi „Dzieci to goście, którzy pytają o drogę”. Warto poświęcić swój czas i uwagę,
aby posłuchać pytań, które kierują do nas nasze dzieci. One wiedzą gdzie chcą iść,
a my możemy im pomóc tam dojść.
Izabela Barton Smoczyńska
Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna Pro Futuro
REKLAMA

Konkurs otwarty jest dla młodziutkich artystów w pięciu kategoriach wiekowych – więc będziemy
słuchać wykonawców, prezentujących szerokie spektrum wiekowe:
od dzieci ze szkół podstawowych,
aż po dojrzałych muzyków. PrzeARISA ONODA z Japonii, słuchania odbędą się w następulaureatka I nagrody jących sekcjach instrumentalnych:
ubiegłorocznej edycji
fortepian solo, duet na dwa fortepiany i na cztery ręce, wiolonczela solo i z towarzyszeniem fortepianu, duet instrumentalny (z towarzyszeniem fortepianu i bez) oraz zespół kameralny.
Ostatnimi czasy Konkurs awansował w hierarchii ważności konkursów w kontekście międzynarodowym, wstępując w końcu 2010 r. do elitarnego klubu ALINKARGERICH, zrzeszającego największe konkursy muzyczne, przede wszystkim pianistyczne na świecie.
Przesłuchania odbywają się w siedzibie Niepublicznej Szkoły Muzycznej w Łomiankach,
a eliminacje konkursowe w Łomiankach
i Izabelinie (Centrum Kultury Izabelin).
Konkurs rozpocznie się Inauguracją 7 maja
(sobota), a zakończy uroczystym Finałowym Koncertem Laureatów w niedzielę
15 maja w łomiankowskim ICDSie.

Wiara góry przenosi

7 grzechów głównych i...
w AP ART POINT

Dorota Aleksandrowicz

Sylwia Maksim-Wójcicka

W Łomiankach – ul. Łyżwiarska 5
na Dąbrowie Leśnej – powstała
niedawno nowa przestrzeń artystyczna AP ART POINT – galeria
połączona z warsztatami twórczymi. 2 kwietnia w Galerii odbył się
wernisaż wystawy "7 grzechów
głównych i 8 malutki".

Przewodnicząca Komisji SPOŁECZNEJ

Na wystawie prezentowane są prace Magdaleny Kotary-Marmur, Agnieszki
Dąbrowskiej-Woźniak, Magdaleny Chodorowskiej i Agnieszki KwiatkowskiejZwolan. Autorki, zaprzyjaźnione na warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych,
podjęły się wspólnej interpretacji tematu, podejmowanego wielokrotnie na
przestrzeni wieków. Efekty pracy były pokazywane w lato 2010 w zakopiańskiej Galerii Strug, i teraz po raz kolejny w Łomiankach.
Na wernisażu tłumnie stawili się przyjaciele i rodziny artystek. Wyjątkowo liczni
goście szczelnie zapełnili pomieszczenia Galerii oraz przyległy do niej ogród
i taras. Wiosenna pogoda i tłum biegających dzieci skutecznie rozluźniał uroczystą atmosferę :-) Wszystkich zainteresowanych spokojniejszą kontemplacją
Sztuki zapraszamy do zwiedzania wystawy do 3 maja.
Galeria zaprasza od poniedziałku do piątku w godzinach 17:30-20:30 oraz
w sobotę i niedzielę od 12:00 do 18:30.

KIERMASZ ŚWIĄTECZNY
w „JEDYNCE”

POZNAJ RADNĄ

AM

W okresie przedświątecznym
w Szkole Podstawowej nr 1 w Łomiankach odbył się kiermasz
ozdób, związanych z tematyką
świąteczną. Na wystawionym w
korytarzu głównym straganie,
można było zakupić ozdoby wykonane własnoręcznie przez uczniów szkoły pod czujnym okiem nauczycielek ze
świetlicy – jajeczka i zajączki na patyczkach, stroiki, drobne ozdóbki, kartki pocztowe – wiele różności za symboliczną cenę. Zarobione w ten sposób pieniądze
przeznaczone będą m.in. na zakup materiałów plastycznych do świetlicy szkolnej, aby powstawać mogły kolejne
prace.
Wraz z synem "zerówkowiczem" nie
oparliśmy się urokowi niektórych
ozdób i skusiliśmy do kupna. Prace
były naprawdą ładne.
Organizowanie podobnych kiermaszy w "Jedynce" to już chyba tradycja. Bardzo fajna tradycja.

Urodzona 29 czerwca 1973 roku. W Łomiankach
mieszka wraz z mężem i synem od 2001 r.
Jest członkiem Platformy Obywatelskiej RP
oraz współzałożycielką, oczekującego na
rejestrację, Stowarzyszenia Pracownia Łomianki.
Kontakt : e-mail: sylwiawojcicka@wp.pl
 Co Panią skłoniło do ponownego kandydowania do Rady Miejskiej? Która to
Pani kadencja? Jakie ma Pani cele?
Zawsze uważałam, że wpływ na otaczającą mnie rzeczywistość wymaga zaangażowania i aktywności. To przekonanie wpłynęło zarówno na np. decyzję o współpracy
z Fundacją Polska Akcja Humanitarna przed wielu laty, jak i na kandydowanie w wyborach w 2006 r. Pierwsza kadencja wiele mnie nauczyła. Przede wszystkim tego, że aby
osiągnąć konkretne rezultaty, trzeba działać razem. Ale też tego, że trzeba być otwartym na kompromisy. Dokonania radnych podczas pełnienia ich roli w samorządzie są
wypadkową wspólnej pracy Rady Miejskiej i tego, czy i jak może ona współpracować
z burmistrzem, urzędnikami i z mieszkańcami. Będzie to szczególnie istotne w obecnej kadencji, kiedy radnych jest znacznie więcej, a współpraca z urzędem nie zawsze
(na razie) opiera się na zasadzie partnerstwa.
W poprzedniej kadencji nie udało się zrealizować pewnych działań, które są dla mnie
szczególnie istotne. Nie udało się doprowadzić do zmniejszenia ilości śmieci w lasach
i nad Wisłą. Brak jest w szkołach działań edukacyjnych dotyczących ekologii. Nadal wielu mieszkańców zimą spala w swoich piecach śmieci zawierające substancje toksyczne.
Poza tym, musimy doprowadzić do uruchomienia wewnątrzgminnej linii autobusowej,
która ułatwi mieszkańcom spoza centrum miasta przemieszczanie się po gminie. Biorąc
pod uwagę otwartość prezesa Bogdana Marcińczyka z KMŁ na ten problem, wierzę, że
niebawem ta sprawa zostanie rozwiązania. Ponadto bardzo ważne są dla mnie tematy
związane z edukacją, modernizacją infrastruktury oświatowej. Żyjemy w XXI wieku i nasze dzieci powinny uczyć się w klasach odpowiednio wyposażonych i zmodernizowanych. Wspomnę też o sieci wod.-kan., bo ten temat jest oczywiście najbardziej istotny,
ale nie może przesłaniać innych obowiązków, jakie są nałożone na gminę.
 Jakie wartości są dla Pani najważniejsze?
To będzie banalna odpowiedź :) Cenę ludzi szczerych, otwartych, pozytywnie nastawionych do siebie i innych.
 Co jest Pani pasją, jakie ma Pani
hobby?
Jestem osobą dosyć zajętą, co odczuwa głównie moja rodzina. Oprócz pracy zawodowej i funkcji radnej, jestem
również zaangażowana w działalność
społeczną. Z przyjaciółmi postanowiliśmy powołać stowarzyszenie, którego
celem będzie realizacja pozytywnych
działań na rzecz Łomianek.
 Jest Pani członkiem Platformy Obywatelskiej. Czy przynależność partyjna nie
koliduje z pracą samorządowca?
Dlaczego miałaby kolidować? Jeśli masz poglądy zbieżne z poglądami ludzi będących
w jakiejś partii, a jednocześnie chcesz mieć jakikolwiek wpływ na tę organizację, to stanie z boku nic nie daje. Gorzej jest, kiedy często podkreślamy swoją niezależność polityczną, a jednocześnie bardzo wyraźnie wspieramy konkretną opcję lub wygłaszamy
poglądy charakterystyczne dla jednej strony. Bawi mnie, kiedy niektórzy, np. w trakcie
dyskusji podczas sesji, w przypadku braku argumentów merytorycznych, oskarżają
mnie lub innych o upartyjnienie, albo przywołują hasła z ogólnopolskiej polityki.
 Czego mieszkańcy Łomianek mogą oczekiwać od radnej Sylwii Maksim-Wójcickiej?
Otwartego podejścia, współpracy, przychylności. Ludzi staram się słuchać, a nie tylko słyszeć.
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WŁĄCZ SIĘ DO AKCJI
POMÓŻ DZIECIOM
Szpital w Dziekanowie Leśnym zaprasza chętnych do
przekazania zabawek, gier i słodyczy. Z Państwa darów
zrobimy paczki dla dzieci, które w dniu Dniu Dziecka zostaną w szpitalu.
Jeżeli masz niepotrzebną farbę, możesz zasponsorować
wymianę okna lub odnowienie oddziałowego kącika zabaw, przyjmiemy Cię z otwartym sercem.
Celem tej akcji jest pomoc szpitalowi oraz podniesienie świadomości
lokalnej mieszkańców, że istnieje obok was wielka placówka, zbudowana w 1938 roku na potrzeby Instytutu Gazowego. Miała być blisko
Warszawy, a zarazem niewidoczna. Dawne decyzje dały jej piękne
położenie na terenie Kampinoskiego Parku Narodowego. Dziś niestety, pomimo tego, że znajdujemy się blisko stolicy i specjalizujemy się
w laryngologii i rehabilitacji – często przy remontach i bieżących inwestycjach odsuwa się nas na dalszy plan.

Przeciętnie w święta, dni wolne na hospitalizacji pozostaje ok. 120 dzieci. Większość z nich pochodzi z terenu Łomianek i okolic. Oddział zakaźny czy pediatryczny to przede wszystkim lokalne dzieci, z naszej gminy. Do tego szpitala sami byliśmy kiedyś prowadzani przez rodziców,
w nagłych wypadkach zawsze możemy liczyć na jego pomoc.
Dzięki współpracy ze szkołami, firmami i prywatnymi osobami udało
się w tym roku zorganizować dla dzieci, które leżą czasami od kilku
miesięcy, spotkanie autorskie z Kulfonem i Moniką, wspólne śpiewanie
z harcerzami na oddziale, konkursy z nagrodami dla uczestników.
A dla nas nagrodą są uśmiechy dzieci.

Prosimy o telefon, a my jesteśmy gotowi podać
Państwu pomysł na sposób,
w jaki mogą nas Państwo wesprzeć
tel. 500-102-635, 22 76-57-202.

STREFA TYLKO DLA KOBIET

Domowe SPA
SPA (Sanus per aqua – zdrowie przez
wodę) to zabiegi pielęgnacyjne,
mające na celu odświeżenie i nawilżenie skóry. W szerszym znaczeniu
to wszelkie zabiegi wpływające pozytywnie na ciało i umysł. Często
najprostsze kuracje dają najlepsze
efekty, dlatego spróbujmy zorganizować sobie domowe SPA. Wszystkie
proponowane składniki bez problemu kupimy w sklepie lub aptece. Co
więcej, nie są drogie i nie wymagają
czasu czy skomplikowanych przygotowań. Mają jeszcze jedną cudowną
zaletę – są wyłącznie z naturalnych
składników, dlatego nawet jeśli nie
przyniosą spodziewanych efektów,
przynajmniej nie zaszkodzą.

Aby lepiej poczuć się w swojej skórze, raz na 3 tygodnie pozbądźmy
się martwego naskórka. Kryształki
soli lub cukru zmieszane z oliwką dla
dzieci, oliwą z oliwek lub po prostu
z żelem pod prysznic zastąpią peeling. Efekt złuszczający osiągniemy
również nacierając skórę pod prysznicem przekrojoną na pół limonką.
Twarz wygładzimy mieloną kawą
wymieszaną z oliwą z oliwek, balsamem do ciała lub jogurtem. Peeling
kawowy z płatkami owsianymi ujędrni
skórę całego ciała. Kofeina z kawy ma
działanie antycellulitowe, regularnie
stosowana poprawia kolor skóry. Można dowolnie mieszać składniki i dobierać proporcje peelingu, sprawdza-
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jąc efekt. Polecam np. cynamon, sok
z cytryny, avocado. Po peelingu skóra
robi się świeża, gładka, lepiej wchłania kremy i balsamy.
Jeżeli możemy pozwolić sobie na 20 minut relaksu, wypróbujmy maseczki na
twarz. Nawilżającą uzyskamy ze startej
gruszki, z dodatkiem mleka i miodu. Przeciwtrądzikową z drożdży naturalnych z
łyżką cukru i mleka. Łagodzącą z banana
i tłustego mleka lub śmietany. Na trądzik
pomoże także maseczka aspirynowa:
4 tabletki zwykłej aspiryny zalewamy
kilkoma kroplami wody aż spęcznieje
i mieszamy z łyżeczką jogurtu. Twarożek
z miodem sprawi, że twarz będzie wyglądała na wypoczętą. Do cery mieszanej
wypróbujmy maseczkę z miodu, soku
z cytryny i mąki ziemniaczanej. Tłustą cerę unormuje piana ubita z białek
z miodem, natomiast do cery wrażliwej
można zastosować żółtko z oliwą. Działanie oczyszczające posiada napar z rumianku z dodatkiem mleka w proszku
oraz tarte jabłko. Jeśli maseczkę dodatkowo schłodzimy pokruszonymi kostkami lodu, odbędziemy domową mini
krioterapię.
Kostki lodu zmniejszą również opuchliznę powiek. Inny prosty sposób na
opuchnięte oczy, to dwie saszetki czarnej herbaty lub rumianku zaparzone
w szklance wrzątku, które po ostudzeniu kładziemy na powiekach. Worki pod
oczami wyeliminuje okład z surowych
plastrów ziemniaka, a cienie rozjaśni
sok z plastrów ogórka.

Jeżeli potrzebujemy toniku, listki zielonej herbaty zaparzamy w połowie
szklanki wody źródlanej i takim naparem przemywamy twarz za pomocą
wacika. Tonik pomarańczowy ujędrnia
skórę i ściąga rozszerzone pory – cienko obraną i drobno pokrojoną skórkę
z 2-3 pomarańczy zalewamy w słoiku
szklanką octu jabłkowego i odstawiamy na dwa tygodnie, następnie przecedzamy i rozcieńczamy pół na pół
z wodą destylowaną. Woda z sokiem
z ogórka używana do mycia twarzy napina, odświeża i rozjaśnia cerę.
Odżywczy krem do twarzy powstanie
z płynnego miodu, ubitego z taką samą
ilością oliwy z oliwek. Płynny miód
świetnie odżywia usta. Nie zaniedbujmy również stóp – prosty krem stworzymy z wazeliny i witaminy E, wyciśniętej
z kapsułek kupionych w aptece. Rozgrzana oliwa z oliwek usunie zrogowaciały naskórek na piętach oraz łokciach.
Olejkiem rycynowym można smarować
zniszczone i rozdwojone końcówki
włosów, brwi i rzęsy, a także paznokcie
i stopy, najlepiej w postaci rozgrzewających kompresów. W połączeniu z oliwą
z oliwek myje i nawilża skórę twarzy.
Stosowany wewnętrznie ma silne działanie przeczyszczające.
Krem na cellulit: mieszamy po 2 łyżeczki kawy rozpuszczalnej, imbiru, kakao,
cynamonu, spirytusu i oliwy. Miksturę
wmasowujemy przez 5 minut w miejsca
dotknięte cellulitem, następnie owijmy
je dwoma warstwami przezroczystej folii na około 20 minut.
Na wypadające włosy pomoże mikstura z nafty kosmetycznej, olejku rycynowego, żółtka i soku z cytryny, trzymana na głowie raz w tygodniu przez

godzinę, w ciepłym ręczniku. Przy
problemach z łupieżem łyżkę, świeżo
startego chrzanu należy rozpuścić w
szklance wody i nanieść wacikiem na
skórę głowy, na 10 minut przed umyciem. Łyżeczka oleju słonecznikowego wymieszana z łyżką cytryny oraz
2 łyżkami śmietany odżywia zniszczone, przesuszone włosy. Odżywkę
do włosów zrobimy również z żółtka,
2 łyżek miodu i łyżki oliwy.
Domowy sposób na wykonanie depilacji cukrowej to szklanka cukru, szklanka
miodu i sok z połowy cytryny, zagotowane na małym ogniu do rozpuszczenia. Ciepłą masę o lejącej konsystencji
nakładamy szpatułką lub dłonią na
czystą, suchą i oprószoną talkiem skórę.
Przykładamy bawełniane paski tkaniny
i odrywamy pod włos.
Ujędrniającą kąpiel przygotujemy dodając do wanny 2 litry maślanki i kilka
plasterków cytryny. Napar ze świeżej
mięty i melisy wlany do kąpieli przyniesie relaks, natomiast wywar z tymianku
i lawendy z dodatkiem miodu sprawi, że
ciało będzie zregenerowane. Relaksująco podziała także kąpiel z dodatkiem
piwa, mleka i soli morskiej.

SZYBKI MAJOWY WYPAD
ZA MIASTO

Robert Dąbrowski

Twierdza Modlin

Samochodem. Odległość od Łomianek: 23 km. Dojazd: Trasą nr 7 na Gdańsk,
skręcić na Nowy Dwór Mazowiecki, dalej wg. tablic informacyjnych.
Info: www.twierdzamodlin.pl

Na ognisko

Rowerem / pieszo. Puszcza Kampinoska, polana Opaleń, Park Młociński.
Odległość od Łomianek: ok. 5 km.
fot. Robert Dąbrowski

Jedna z największych i najlepiej zachowanych twierdz
w Polsce. Olbrzymi kompleks
budynków wojskowych, fortów, bastionów, budowli
ziemnych.
Twierdza jest obszarem otwartym i w większości ogólnie dostępnym, samodzielne
zwiedzanie można więc zaplanować w dowolnym terminie i o każdej porze.
Nie wszystkie obiekty są ogólnie dostępne, część z nich (np.: Wieża Widokowa, Cytadela, Fort w Pomiechówku) cały czas jest w posiadaniu Wojska i zwiedzanie ich jest możliwe jedynie z Przewodnikiem. Wstęp do tych obiektów
jest biletowany przez Agencję Mienia Wojskowego. Cena biletu: 3 zł/osoba.
Zwiedzanie można przedłużyć o wizytę w okolicznych fortach tzw. pierścienia zewnętrznego. Najbliżej Łomianek, całkiem dobrze zachowane bunkry
znajdują się w miescowości Cybulice.

Jeśli chcemy zażyć świeżego powietrza na większej przstrzeni, niż własny
ogródek, rozpalić porządne, duże ognisko, to możemy skorzystać z ofert
polan ogniskowych. Polany takie mają wyznaczone specjalne paleniska,
zwykle jest też drawno
do palenia, które leśnicy
przygotowują, oczyszczając przy okazji las.
Na polanę w parku Młocińskim dojedziemy przez Buraków i z ulicy Parkowej,
zanurzając się w las, dowolną ścieżką na pewno trafimy na szeroką aleję, która
doprowadzi nas na polanę.
Inne miejsce, to polana Opaleń w Kampinosie. Dojechać tam najlepiej rowerem. Niestety od strony Łomianek nie prowadzi tam żaden bezpośredni szlak.
Po znakach dojedziemy najłatwiej od strony Wólki Węglowej, szlakiem żółtym
z okolicy bramy północnej cmentarza.

Żelazowa Wola

Łomiankowskie jeziora

fot. Agencja Mienia Wojskowego

Samochodem. Odległość od Łomianek: ok. 50 km.
Dojazd: Trasą na Gdańsk, skręcić na Błonie, w Lesznie w prawo.
Info: www.chopin.museum

fot. Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP

Warto odwiedzić miejsce urodzenia Fryderyka Szopena. Z okazji 200. rocznicy
urodzin muzeum i, co najważniejsze cały park, przeszły gruntowną modernizację i prezentują się naprawdę imponująco. Oczywiście poza parkiem, który
w maju zapewne będzie olśniewał rozkwitającą roślinnością, warto zwiedzić
muzeum lub wysłuchać koncertów, które przy dobrej pogodzie grane są na
wolnym powietrzu.

fot. mm.

Rowerem / pieszo.
Początek: ul. Jeziorna róg Kiepury.
500 m od ulicy Warszawskiej na
wysokości Szkoły Podstawowej.
Dlugość: ok. 5-6 km.
Pozanaj przyrodę swojej najbliżej okolicy. Na terenie Łomianek
znajduje się ciąg jezior połączonych strugą. Poznawanie jeziorek
proponujemy zacząć w centrum
miasta na ul. Jeziornej. Jeziorko
Pawłowskie to już niemal zbiornik miejski, otoczony zabudową
jednorodzinną. Tuż obok, na tyłach budowy kortów tennisowych, znajduje
się najmniejsze z jeziorek, ale obecenie słabo dostępne. Idąc w stronę Wisły
ul. Jeziorną dojdziemy do jeziora Fabrycznego, ukrytego między drzewami.
Jezioro otoczone jest pozostałościami dawnego parku pałacowego.
Do następnego jeziora dojdziemy idąc do końca ul. Kościelna Droga. Po przekroczeniu Armii Poznań za 200-300 m po prawej znajdziemy to najładniejsze
z naszych jeziorek – jezioro Kiełpińskie. Jest ono rezerwatem przyrody – zachowujmy się więc odpowiednio.
Z zachodniego końca jeziora mamy już tylko 500 m do największego jeziora –
Dziekanowskiego.

PRIMA APRILISOWY POJAZD SZYNOWY

W poprzednim numerze LOMIANKI.INFO opublikowaliśmy artykuł pod tytułem "Pojazd szynowy już
za rok!" Oczywiście – jak większość czyteników się zorientowała – był to żart prima-aprilisowy!
Cieszymy się, że tekst wywołał uśmiech u Was – czytelników miesięcznika. Dostaliśmy dziesiątki telefonów
i maili z wyrazami uznania. Odnotowaliśmy też dwa głosy dezaprobaty :(
Dlaczego poruszyliśmy akurat ten temat...? Odpowiedź jest prosta. Gdyż mamy nadzieję, że obietnica realizacji POJAZDU SZYNOWEGO (czy też rezerwy pod jego przebieg) – będąca jednym z punktów wyborczych
Radnych Rady Miejskiej oraz samego Burmistrza – nie była robieniem sobie żartów (nie prima aprilisowych) z mieszkańców Łomianek.
redakcja@lomianki.info
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REKLAMA

Aleksandra Moraczewska, fot. Klasyk Studio

MODA z MANUFAKTURY
Z Agnieszką Dachterską, kobietą z pasją, rozmawiam o jej pracy i życiu w Łomiankach.
Z wykształcenia tłumaczka, z zamiłowania projektantka. Tworzy stroje, jakich brakowało jej w sklepach – rzeczy proste,
klasyczne w kroju, uszyte z dobrych jakościowo tkanin. Tworzy, kiedy ją coś zainspiruje. Inspiracją może być element
przyrody, architektury, czasem coś bardzo ulotnego. Rozrysowuje projekt, ale resztę, czyli stworzenie formy oraz samo
szycie, oddaje w ręce specjalistom. Tak powstaje Manufaktura Mody.
Jest Pani z wykształcenia tłumaczką.
Skąd pomysł na tworzenie mody?
Moja babcia poza szyciem nie widziała
świata, a mama jest plastyczką i zawsze
zachęcała mnie do przeróżnych działań
artystycznych. Gdzieś we mnie tkwiła taka
pasja tworzenia. Jako tłumaczka już się
zrealizowałam. Ponieważ ukończyłam menedżerskie studia podyplomowe, chciałam
się sprawdzić także na tym polu. Szukałam
biznesu, który dałby mi satysfakcję.
Pomysł Manufaktury Mody powstał w 2007
roku, a jej inauguracja nastąpiła w połowie
listopada ubiegłego roku.
Dlaczego moda? Nie odpowiada mi oferta dostępna w naszych sklepach.

Pierwsza partia ubrań mojego projektu,
to były rzeczy, których nie mogłam znaleźć w sklepie, a których potrzebowałam
do pracy, a więc głównie kostiumy w stonowanych kolorach i sukienki. Ubrania
dostępne w sklepach miały słaby skład,
i nieadekwatną do jakości cenę. Żeby znaleźć garnitur z prostymi spodniami, ale
o szerszych nogawkach trzeba było się
nieźle naszukać. Pomyślałam, że chciałabym tworzyć kolekcje dla kobiet w mom
wieku, z moim światopoglądem i podejściem do życia.
Można powiedzieć, że nie odnajdując
w sklepach odpowiedniej oferty, zaczęła
Pani szyć ubrania dla siebie?
Oj nie, ja szyć nie potrafię. Zajmuję się jedynie projektowaniem. Wykonanie oddaję
w ręce fachowców. Wprawdzie wiem na
czym polega konstrukcja odzieży, ale potrzeba dużo czasu, wprawy i doświadczenia, żeby wiedzieć gdzie dodać centymetr,

gdzie odjąć, żeby potem się ubiór dobrze
nosił. Wolę skoncentrować się na kreatywnej stronie powstawania danego modelu.
Na jakim etapie kończy się praca projektanta?
Najbardziej twórcza część na etapie projektu. Potem nadzoruję czy krawiec wykonuje resztę zgodnie z moim wyobrażeniem.
Powstaje wzór, na podstawie którego oceniam, czy to, co zaprojektowałam nadaje
się do noszenia, czy może tylko do oglądania. I dopiero po mojej akceptacji szyte są
egzemplarze do sprzedaży.
Inspiruje mnie wszystko, non stop mentalnie przetwarzam otoczenie. Mam ze sobą
cały czas ołówek i notes, bo nigdy nie wiadomo, kiedy spłynie wena. Czasem długo
noszę w głowie projekt, ale dopiero kiedy
zobaczę tkaninę, dochodzę do wniosku, że moja wizja może z nią współgrać.
I wtedy zaczynam pracować nad detalami. To skrupulatna praca, polegająca na
rozrysowaniu wszystkiego, rozpisaniu na
wymiary. Ustalam, jaka będzie długość
stroju, szerokość paska, szarfy, a wszystko po to, żebyśmy się dobrze rozumiały
z krawcową.
Staram się, aby ubrania mojego projektu
były szyte z tkanin ze znaczną przewagą
włókien naturalnych, natomiast tkaniny jedwabne są i będą wyłącznie naturalne.
Czy w pracy kieruje się Pani aktualnymi
trendami mody?
Nie kieruję się trendami mody. Większości
sylwetek nie pasuje to, co jest aktualnie
modne, np. marszczenia, czy asymetrie.
Projektuję rzeczy klasyczne, bo takie nigdy nie wychodzą z mody i komponują się
z szeroką gamą dodatków.
Kieruję się zasadą, że ubrania mojego projektu mają podkreślać osobowość, a nie ją
zastępować.
Gdzie można kupić Pani ubrania? Przez
stronę manufakturamody.pl? A może
w jakimś łomiankowskim butiku?
Na razie moje ubrania można kupić w esklepie (www.sklep.manufakturamody.pl)
i bezpośrednio w pracowni w Łomiankach.
W przyszłości planuję odtworzyć własne
atelier, gdzieś w północnej części Warszawy, z dobrym dojazdem również dla pań
z Łomianek.

Osobom zainteresowanym złożeniem zamówienia przez Internet służę próbkami
tkaniny, z której jest uszyty wybrany przez
nie model. Panie noszące się z zamiarem
zakupów drogą tradycyjną zapraszam do
siebie. Można się umówić, podjechać, przymierzyć (pokazać partnerowi) i dopiero
podjąć decyzję o zakupie.
Ze strony internetowej dowiedziałam się,
że odbył się Wiosenny Showroom, czyli
swoisty pokaz mody. Czy planuje Pani kolejne i jak można będzie się na nie dostać?
Wiosenny Showroom to pierwszy z cyklu
Mobilnych Showroomów, które będą odbywały się na początku każdego sezonu
jesienno-zimowego i wiosenno-letniego.
Najbliższy planuję we wrześniu. Częścią
Showroomu rzeczywiście jest pokaz kolekcji na dany sezon, wchodzącej właśnie do
sprzedaży. Po nim następuje część typowo
showroomowa, czyli oglądanie, przymierzanie i możliwość zakupu (zawsze z rabatem) wszystkich modeli, które aktualnie są
w sprzedaży.
Zaproszenia na Mobilny Showroom otrzymują wszystkie moje klientki. To forma
podziękowania za zakupy. Wśród zaproszonych gości są również przedstawicielki
portali, które zajmują się tematyką kobiet
aktywnych, kreatywnych i sympatycy Manufaktury Mody.
Aktualnie czuje się Pani bardziej tłumaczką czy bardziej projektantką?
Czuję się manufakturzystką. Uważam, że
jeszcze nie zasłużyłam na miano projektantki. Określenie „manufakturzystka” jest
trafne, bo ja naprawdę podchodzę do swojej pracy niefabrycznie.
W ofercie – oprócz sukienek, kostiumów,
spodni, żakietów i spódnic – mam także
ręcznie malowane t-shirty. To jest coś, co
mnie odstresowuje zupełnie. Siadam sobie
wieczorem w pracowni, dom śpi, włączam
muzykę i maluję. Żaden motyw się nie powtarza.
Tłumaczenia natomiast pozostawiam sobie
jako swoiste hobby.
Bierze Pani udział w konkursie na projekt ubioru? Czy może Pani powiedzieć
coś więcej na ten temat?
Konkurs organizuje Instytut Goethego
w Warszawie i Ambasada Republiki Fede-

ubrania mojego
projektu mają
podkreślać osobowość,
a nie ją zastępować...
ralnej Niemiec w ramach projektu „Sąsiedzi 2.0”. Zadanie konkursowe polega na
przygotowaniu ubioru inspirowanego
szeroko pojętą kulturą sąsiadów (odpowiednio Polski i Niemiec) oraz na nakręceniu filmu, w którym zostanie pokazany
gotowy już ubiór. W związku z moją bliską
współpracą zawodową z Niemcami przez
blisko 10 lat to bardzo ciekawy temat dla
mnie i dlatego zdecydowałam się podjąć
to wyzwanie.
Na koniec muszę spytać, od jak dawna
mieszkają państwo w Łomiankach? Czy
to dobre miejsce do życia i pracy twórczej?
Mieszkamy w Łomiankach od 7 lat. O przeprowadzce tutaj zdecydowała w pierwszej
kolejności sama nieruchomość, którą wybraliśmy, ale położenie i otoczenie były
równie ważne (mam tylko nadzieję, że Wisła już nie będzie straszyć).
Mieszkanie w Łomiankach na tyle nam się
spodobało, że kupując dom zupełnie nie
rozważaliśmy innej lokalizacji, niż tej.
Mamy też szczęście do sąsiadów. Nawet
odśnieżanie posesji nie było tak uciążliwe,
kiedy wszyscy wychodziliśmy w jednym
czasie przed dom. To bardzo ważne, że
w dobie aktualności powiedzenia „mój
dom moją twierdzą” udało nam się rozwinąć tak sympatyczne relacje.
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Z wizyt ą u V ioli Śpiechowicz

REKLAMA

W pracowni projektowej dowiedziałyśmy się wszystkiego o tym jak powstają
sukienki, bluzki, spodnie, płaszcze. Projektantka opowiedziała skąd bierze pomysły, jak zamienia je w pierwsze szkice
i co dzieje się dalej z rysunkami, zanim
z pierwszego pomysłu powstanie gotowa sukienka czy bluzka.
Poznałyśmy również tajemnicę„przymierzalni”, dzięki której na stronie internetowej można obejrzeć w 3D każdą część
garderoby. Usłyszałyśmy też jak zostaje
się projektantką, jak przygotowuje się
pokaz mody. Dowiedziałyśmy się również, że obsługa polskiego pawilonu na
Wystawie Światowej w Szanghaju ubrana była właśnie w stroje zaprojektowane
przez panią Violę Śpiechowicz.

Zafascynowały nas zdjęcia, na których
mogłyśmy zobaczyć przebieg uroczystości ślubnych Króla Butanu gdzie siostra
Królowej nosiła suknię projektowaną
przez naszą gospodynię oraz rozwieszone wszędzie stroje ze starszych i najnowszej kolekcji odzieży.
Zaczęło się przymierzanie i... dzięki
uprzejmości Pani Violi i jej współpracow-

ników możemy teraz oglądać zdjęcia,
na których wyglądamy jak prawdziwe
modelki. Zdjęcia te można również zobaczyć na stronie internetowej naszej
szkoły: www.pspo.edu.pl
Dziewczyny z Gimnazjum i Liceum
im. Lotników Amerykańskich
REKLAMA

Myślicie, że wiosna to piękna pogoda,
kwiatki i śpiewające ptaszki. Owszem,
ale nie dla wszystkich. Dla nas to matura,
egzaminy gimnazjalne i walka o jak najlepsze oceny na koniec roku.
Aby złapać oddech, przełamać wiosenne
przesilenie, postanowiłyśmy zrobić coś
szalonego. Razem z naszą „panią od polskiego” odwiedziłyśmy znaną projektantkę mody Violę Śpiechowicz. Jej pracownia, na szczęście, nie znajduje się daleko
od naszej szkoły. Trzy przystanki autobusem „Ł”, krótki spacerek i już jesteśmy w
innym świecie. Pracownia Pani Violi znajduje się z dala od głównej ulicy Łomianek.
Nie każdy tu trafi. Do grona „wtajemniczonych” dołączyłyśmy dzięki naszej koleżance Gosi, która jest modelką.
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Wieszają
chcą?
Ochronićcoprzyrodę
Wystarczy kawałek tektury
albo stare prześcieradło.
Można coś nabazgrać
koślawymi literami,
powiesić na płocie,
na latarni lub na słupie
i już jest reklama.
Każdy wiesza, co chce,
gdzie chce i jak chce.
Może w Łomiankach,
wzorem wielu miast,
powinno się wprowadzić
jakieś zasady
uniemożliwiające
takie szpecenie miasta.
Ale kto miałby tego
pilnować? Urzędowe tablice
nie wyróżniają się w tej
dziedzinie – a już
z pewnością nie wyróżniają
się pozytywnie. (jw.)

Ekstremalna
forma promocji

Reklama do czego...???

Ulica Brukowa.
Łomianki witają gości tym, co mają najlepsze...

Powitanie godne Łomianek.
Nawet tablica z herbem poległa
pod naporem tandety

Moje marzenie…

Park miejski w Łomiankach
Magda Majewska

Jestem mamą dwójki dzieci w wieku do trzech lat.
Lubimy mieszkać w Łomiankach, ale bardzo przeszkadza nam brak parku miejskiego czyli miejsca,
gdzie dzieci oraz ich bliscy mogliby z dala od spalin odpocząć, pospacerować, pograć w piłkę czy
zorganizować piknik. Tymczasem podczas trwających już 3 lata moich codziennych wędrówek po
Łomiankach z wózkiem jedyne, co Łomianki mają
mi do zaoferowania, to pełna spalin ul. Warszawska
oraz pozbawione chodników i wydzielonego pobocza, niejednokrotnie dziurawe, uliczki na tyłach
ul. Warszawskiej. Osoby z dziećmi w wózkach mają
zatem wątpliwy wybór – spaliny lub niebezpieczne
lawirowanie między samochodami w uliczkach bez
chodników.
Place zabaw w Łomiankach są nieliczne i bardzo
rozproszone, często pozbawione asfaltowych dróg
dojazdowych lub chodnika, co nie każdy wózek
wytrzyma, a przecież nie wszyscy jesteśmy zmotoryzowani. Z moich rozmów z innymi mieszkańcami
Łomianek wynika, iż dobrze usytuowany i ogólnodostępny park z placem zabaw byłby spełnieniem marzeń łomiankowskich dzieci oraz ich najbliższych.
Podczas codziennych wędrówek z wózkiem spotykam też starsze osoby, które – z braku innego
dogodnego miejsca – siedzą na ławeczkach na
skwerze obok Urzędu Miejskiego. Jestem pewna,
że one też skorzystałyby z dobrodziejstw parku,
w którym mogłyby pospacerować oraz usiąść
w cieniu drzew na ławeczkach, aby posłuchać
śpiewu ptaków.
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Na ul. Staszica młodzi ludzie na sportowych rowerach akrobatycznych, deskorolkach oraz rolkach
jeżdżą środkiem ulicy i ćwiczą. Niejednokrotnie byłam tam świadkiem sytuacji, które prawie zakończyły się wypadkiem, bo nie wszyscy kierowcy są
tego świadomi, że jest to takie nieformalne miejsce
spotkań deskorolkarzy. Park miejski z wydzielonym
skate parkiem umożliwiłby tym młodym ludziom
bezpieczne rozwijanie swojej pasji.
Korzyści z istnienia parku miejskiego można by jeszcze mnożyć, ale skupiłam się tutaj na tych najważniejszych.
Być może ktoś by powiedział, że przecież niedaleko
jest Kampinoski Park Narodowy, który powinien
mieszkańcom miasta i gminy Łomianki wystarczyć.
Las jednak to zupełnie co innego niż park. Po pierwsze, w lesie nie ma asfaltowych alejek, gdzie wózek
przejedzie bez zakopywania się w piasku. Po drugie,
w lesie nie można zbudować placu zabaw. Po trzecie, w lesie zagrożenie ukąszeniem przez kleszcza
jest znacznie większe, niż w parku miejskim, czego
większość mam małych dzieci nie chciałaby ryzykować. Po czwarte, w lesie samotna kobieta czy starsza osoba czuje się mniej bezpiecznie, niż w parku
miejskim.
Moim dzieciom chcę pokazać, że warto realizować
swoje marzenia. Chcę je też nauczyć, że w demokracji głos mieszkańców ma znaczenie dla wybranych
przez nich przedstawicieli władz, więc warto ten
głos zabierać. Umówiłam się zatem na spotkanie
z burmistrzem na pierwszy dostępny termin, czy-

li za dwa miesiące. Napisałam pismo i zebrałam
z moim 3-letnim synkiem podpisy przedstawicieli
50 łomiankowskich rodzin. Wszyscy entuzjastycznie
odnieśli się do naszego pomysłu.
Niestety podczas spotkania z burmistrzem Tomaszem Dąbrowskim, a później jeszcze z jego
zastępcą ds. społecznych – Piotrem Rusieckim dowiedziałam się, że – choć inicjatywa jest potrzebna – to do 2015 roku nie ma co marzyć o parku.
Do tego czasu bowiem niemal wszystkie środki
finansowe gminy zostaną przeznaczone na rozbudowę miejskiej sieci wodociągowo-kanalizacyjnej, bo inaczej gminie grożą kary. Rozumiem
tę potrzebę, lecz jednocześnie się zastanawiam,
czy nie dałoby się jeszcze raz pochylić nad budżetem, aby wygospodarować środki na inicjatywę,
z której będą mogli skorzystać wszyscy mieszkańcy, a nie tylko ich część.
Za kadencji poprzedniego burmistrza został opracowany wstępny projekt i kosztorys zagospodarowania terenów obok Jeziorka Fabrycznego przy
ul. Fabrycznej. Tam również mógłby powstać park
miejski, o którym nadal marzę…
Jeśli Czytelnicy tego artykułu mają podobne marzenie i pomysł, jak to marzenie zrealizować wcześniej
niż za 5 lat, to proszę o kontakt mailowy na adres:
magda@mamama.eu lub telefoniczny do redakcji
miesięcznika LOMIANKI.INFO.
Serdecznie dziękuję tym z Państwa, którzy złożyli
swoje podpisy i poparli moją inicjatywę utworzenia
w Łomiankach parku miejskiego z placem zabaw!

Magdalena Kamińska, Kampinoski Park Narodowy

Ochronić przyrodę
Pierwsze słoneczne dni, wyższe temperatury powietrza i... turyści tłumnie
ruszyli na szlaki Kampinoskiego Parku Narodowego. Tymczasem dzikie
zwierzęta zamieszkujące Park spłoszyć może nawet zapach psa lub człowieka. Strach więc pomyśleć co dzieje
się, gdy na teren Parku, graniczącego przecież bezpośrednio ze stolicą
kraju i z dużymi gminami, wkroczą
tysiące – lub co gorsza – miliony ludzi
z dziećmi, domowymi zwierzętami, na
quadach, motocyklach czy końskich
grzbietach… Niestety rzeczywistość
jest inna, niż nam się wydaje. Mimo
obowiązującego regulaminu Parku,
świadomość ekologiczna naszego
społeczeństwa jest jeszcze wciąż bardzo niska. Świadczyć o tym mogą chociażby zatrważające statystyki. Czy
Kampinoski Park Narodowy poradzi
sobie w przyszłości z inwazją miłośników przyrody i jak wygląda to teraz?
– W dzisiejszych, zabieganych czasach
każdy chce obcować z przyrodą. Ode-

tchnąć świeżym powietrzem, uspokoić
skołatane nerwy po męczącym tygodniu.
To bardzo dobrze, ale najważniejsze,
żeby nie robić tego ze szkodą dla przyrody – tłumaczy dyrektor Kampinoskiego Parku Narodowego Jerzy Misiak.
Jednym z celów parków narodowych jest
zachowanie piękna przyrody w stanie
nienaruszonym dla przyszłych pokoleń.
Równocześnie jedną z ich funkcji jest
odpowiednia edukacja i udostępnianie
parków dla zwiedzających. Kilkanaście
lat temu jedno nie wykluczało drugiego. Dzisiaj, kiedy modna jest ekologia,
zdrowy tryb życia i coraz to ciekawsze
formy spędzania wolnego czasu, presja
jest tak wielka, że spełniając wymogi
„modnego” stylu życia zapominamy
o tym, co najcenniejsze i sami zaczynamy to niszczyć.
– Tylko w ubiegłym roku odnotowaliśmy
w Kampinoskim Parku Narodowym 225
nielegalnych wjazdów quadami i motocyklami, 980 nielegalnych wjazdów
samochodami, 213 przejazdów konnych

wierzchem poza wyznaczonymi trasami,
800 przejazdów rowerami poza wyznaczonymi trasami, a także 2775 zejść ze
szlaków turystycznych – wylicza komendant Straży Parku KPN Artur Kenig. To
nie jedyny problem. Odwiedzający turyści zostawiają po sobie wiele „pamiątek”, wśród których są: puszki po gazowanych napojach, torebki po chipsach,
butelki po alkoholu, a nawet śmieci
przyniesione z domu! Każdego roku
w granicach parku sprzątanych jest i wywożonych 600m3 śmieci. Byłoby ich
znacznie więcej, ale brak środków finansowych uniemożliwia to.
Wielu odwiedzających nie tylko śmieci, ale także nie przestrzega innych zakazów. Na przykład wchodzą z psami
puszczonymi luzem. Domowe czworonogi w najlepszym razie straszą łosie,
zające czy sowy, w najgorszym – polują. Tylko do końca marca tego roku było
kilkanaście przypadków śmiertelnych
okaleczeń saren wskutek ataku rozwścieczonych psów.

AM.

Zielono mi, czyli słów parę o... TRAWIE
Każdy mieszkaniec domku w Łomiankach jest równocześnie posiadaczem
ogródka, choćby małego. A integralną częścią każdego ogródka jest trawnik.
I choćby nie wiem jak mały był, każdy chciałby, żeby wyglądał ładnie, zdrowo
i estetycznie. Bo zadbany trawnik cieszy oko, miło po nim latem dreptać bosą
stopą, miło rozłożyć koc i posjestować w gorący dzień w cieniu jakiegoś drzewa, sącząc zimne napoje, może wino, pogryzając truskawki. Wreszcie latem
trawnik to także miejsce zabaw dzieci. I właśnie dlatego powinniśmy zadbać
o niego, bo bez naszej pomocy może skończyć marnie i zmarnieć.
Najczęstsze przypadłości dopadające nasz trawnik to mech, świadczący o dużej
wilgotności i zakwaszeniu ziemi (dlatego zimą dobrze jest wapnować trawnik
w celu odkwaszenia gleby), zachwaszczenie, przerzedzenie i wysychanie.
Zwłaszcza teraz, po zimie, trawa nie wygląda zbyt estetycznie. Zalegająca długo, zmrożona pokrywa śniegu spowodowała jego uszkodzenie.
Zanim zabierzemy się za przywrócenie trawnikowi formy, dobrze jest go na początek dokładnie zgrabić, usuwając resztki liści, trawy i innych cząstek organicznych. Można przypuszczać, że aktualnie, pod koniec kwietnia, wszystkie łomiankowskie trawniki są już należycie wygrabione. Przejdźmy więc do meritum, czyli
zabiegów, które poprawią wygląd naszego przydomowego trawnika.
Aeracja, czyli napowietrzanie, ma na celu rozluźnienie podłoża. Domowym
sposobem można ją przeprowadzić nakłuwając darń kolcami wideł lub przy
pomocy specjalnych nakładek na buty nabijanych od spodu gwoździami.
Z kolei wertykulacja polega na nacinaniu darni, w celu usunięcia obumarłych
pędów trawy, resztek po koszeniu, a także niektórych chwastów wieloletnich. Im
większa będzie głębokość wertykulacji, tym skuteczniej pozbędziemy się chwastów, zwłaszcza koniczyny. Zabieg wykonuje się specjalną maszyną zwaną wertkulatorem. Najlepszą porą na przeprowadzenie wertykulacji trawnika jest wczesna
wiosna, czyli początek kwietnia, ale myślę, że maj jest równie odpowiednią porą.
Trawnik po wertykulacji nie wygląda zbyt dobrze, bo wertykulator wydrapuje
z ziemi suche i ubumarłe źdźbła (trzeba je dokładnie wygrabić), powodując
jego optyczne przerzedzenie. To chwilowy efekt, bo proszę mi wierzyć, już nie-

długo zauważymy jego pozytywne skutki. Dla wzmocnienia efektu odnowy,
dobrze jest po wertykulacji zastosować dosiew trawy. Pamiętajmy, żeby dosiewać ją równomiernie, aby uniknąć dysproporcji we wzroście źdźbeł, gdyż każdy gatunek czy mieszanka trawy charakteryzuje się innym tępem wzrostu. Są
w sprzedaży specjalne mieszanki traw służących do rekultywacji trawników.
Pierwsze po zimie koszenie trzeba przeprowadzić, kiedy trawa ma ok. 6-8 cm.
Zostawiamy źdźbła wysokości około 4 cm. Nóż kosiarki powinien być zawsze
ostry, gdyż tępe ostrze może wyrywać z podłoża słabo ukorzenione rośliny
i spowodować uszkodzenie i żółknięcie trawy. Zaraz po koszeniu, warto nawieźć trawnik odpowiednim nawozem do trawników. Pamiętajmy, aby trawnik
kosić i podlewać regularnie.
Naszym trawnikom zagrażają też zwierzęta, a konkretnie krety. Krecie kopce
mogą skutecznie oszpecić trawnik i spowodować, że poczujemy się bezradni.
Kupić można specjalne preparaty odstraszające krety oraz trutki, w postaci granulatu czy proszku, które wsypuje się do tuneli. Kret chętnie je zjada i jest to
już zazwyczaj jego ostatnia uczta. Skuteczne są też odstraszacze akustyczne,
emitujące niemiłe dla kreta sygnały dźwiękowe oraz wibracje. Mogą to być np.
nałożone na paliki plastikowe butelki lub puszki, lub butelki wkopane w ziemię,
w których szyjkach będzie gwizdał wiatr. Od czasu do czasu musimy przestawiać je w inne miejsce, gdyż krety mogą się do nich przyzwyczaić. W sprzedaży
są również świece dymne, wydzielające odstraszający lub trujący gaz.
Wprawdzie krety objęte są ochroną, jednakże nie dotyczy ona m.in. zamkniętych
ogrodów. Mimo wszystko może lepiej starać się kreta odstraszyć, niż pozbawić
życia? Wiosenny ten dylemat zostawiam Państwu pod rozwagę.
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DARMOWE STRONY INTERNETOWE
DLA FIRM Z ŁOMIANEK

PROSTA OBSŁUGA
DARMOWY HOSTING
GOTOWE GRAFIKI
ZAŁÓŻ TERAZ...

REKLAMA

www.TwojaFirma.lomianki.info

Dorota Aleksandrowicz

Letni pies, czyli hot dog
Skończyła się zima, robi się coraz cieplej i zaczyna nas coś "nosić i ciągnąć" w świat.
Zaczynamy planować wyjazdy i wakacje. Weekend, długi weekend, święta, urlop... I jest tylko mały problem, tak mały, że na razie nie zawracamy sobie nim głowy. Wyjazd coraz bliżej,
a problem rośnie. Złośliwie utrudnia nam życie. Nie chce zniknąć sam z siebie. Chyba musimy
mu pomóc! Cała rodzina szczęśliwa już na walizkach, więc w ostatniej chwili: pies do samochodu i do lasu! W wersji light: w krzaki, w wersji hard: na drut i do drzewa...
Lato to najgorszy czas dla zwierząt domowych. Schroniska pękają w szwach. Ilość bezdomnych
zwierząt wzrasta o około 30-50%. Piękne puchate kuleczki, żywe maskotki, które Mikołaj przyniósł naszym dzieciom, podrosły, pokazują swoje charakterki, stają się uciążliwe i niszczą trawnik.
No i już nie są tak urocze... Przeszkadzają w beztroskim celebrowaniu lata.
Dlatego, jeżeli mamy zwierzęta, za które jesteśmy odpowiedzialni przez CAŁY rok – zacznijmy
już teraz zastanawiać się nad wyjazdami wakacyjnymi. Teraz, gdy jest jeszcze duży wybór miejsc
i terminów. Przy niewielkim wysiłku organizacyjnym i finansowym można zaplanować wyjazdy
tak, aby nasze zwierzęta nie ucierpiały. Pomysłów jest mnóstwo i każdy może znaleść optymalne
rozwiązanie.
Może zamieszka u nas na ten czas ktoś z rodziny? Może sąsiad ma dziecko, które chce dorobić jako
pet-sitting? Może sąsiadka przez 2 tygodnie w lipcu będzie karmiła naszego psa, a my odwdzięczymy się w sierpniu? Jeżeli nie sąsiad zza płotu, to może ten z końca ulicy? Może ostatecznie
oddamy psa do psiego hotelu? Jeśli brak nam pomysłu – zapytajmy weterynarza, na forum, w sklepie.
Kluczem do sukcesu jest wczesne planowanie! To już ten czas, trzeba zacząć się zastanawiać...
Nawet jeżeli poniesiemy koszty 2-tygodniowej opieki nad psem lub kotem, to i tak będzie to ułamek kwoty, jaką wydajemy na swoje wakacje. A będziemy mogli opalać się z czystym sumieniem
i poczuciem, że jesteśmy „ludzkim panem”!

Psy z przytuliska czekają...
Zwierzęta do adopcji opisane są na stronie: http://www.canis.org.pl.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Sklepie z zabawkami na ul. Warszawskiej 75
(róg Malarskiej) lub pod nr tel. 501 147 350.
Elza – ofiara zeszłorocznych wakacji. Wyszła z lasu na Dąbrowie.
Wyglądała jak szkielet – ledwie stała na nogach. Odkarmiona, wyleczona, wysterylizowana. Ma około 2 lata.

ELZA

Pawełek – efekt nieprzemyślanego „Mikołaja”. Ma 6-7 miesięcy.
Dorośnie do około 10 kg. Ufny, wesoły, typowa psia „przylepa”.

PUSIA

PAWEŁEK

Pusia – w wakacje w zeszłym roku potrącona przez samochód. Zakończyła leczenie i rehabilitację, czeka na sterylizację. Wielkości
średniego pudla, na zdjęciu świeżo ostrzyżona. Nie lubi kotów.
Ma około 2 lata.

Bajkowy Happy End - Laki ma dom!
PUZON / LAKI

Kontrolujmy płodność zwierząt!
Dorota Aleksandrowicz: Niedawno zakończył się Ogólnopolski Miesiąc Sterylizacji Zwierząt. Na czy polega ten zabieg u suczek?
Anna Pomianowska – lekarz weterynarii: Sterylizacja jest to zabieg
chirurgiczny polegający na usunięciu narządów płciowych (jajników,
jajowodów, macicy), powodujący nieodwracalną bezpłodność suki.
Operację tą wykonuje się, aby kontrolować rozród psów, a także zapobiegać wielu chorobom hormonozależnym. Zabieg powinno się
wykonywać u młodych, zdrowych suczek. Powrót do zdrowia trwa
u nich zaledwie kilka dni.
D.A.: Sterylizacja ma coraz więcej zwolenników, ale wciąż jednak niektórzy uważają ją za okaleczenie suki.
A.P.: Jak każdy zabieg sterylizacja ma swoje plusy i minusy. Najważniejszą zaletą sterylizacji jest to, że jest trwałą i jedyną pewną metodą antykoncepcji. Likwiduje również cieczki, które bywają bardzo
uciążliwe i czasem powodują, że suczka może uciec. Warto również
zastanowić się nad losem niechcianych szczeniąt. Tylko jakaś część
z nich znajduje nowy dom, inne trafiają do schronisk. Zabieg wykonany u młodej suczki chroni ją przed ropomaciczem, czyli poważną
chorobą zagrażającą życiu zwierzęcia. Schorzenie to może wystąpić
u każdej suczki bez względu na to czy miała potomstwo. Zalecaną
metodą leczenia jest sterylizacja, ale wówczas zabieg jest o wiele
bardziej skomplikowany i wykonywany jest u osłabionego chorobą
zwierzęcia.
Sterylizacja zapobiega również występowaniu nowotworów gruczołu
mlekowego. W tym przypadku ważną rolę odgrywa moment zabiegu,
ponieważ każda kolejna cieczka zwiększa ryzyko wystąpienia guzów
sutka. Sterylizowane suczki nie cierpią z powodu ciąż urojonych, które
są uciążliwe dla właścicieli.
D.A.: Jakie są wady sterylizacji?
A.P.: Korzyści płynące ze sterylizacji są nie do przecenienia, jednak istnieją również pewne minusy tego zabiegu. Jest to zabieg chirurgiczny
wykonywany w pełnej narkozie, a to zawsze niesie ze sobą pewne ryzyko. Jednak jest ono znikome jeżeli dotyczy młodych, zdrowych zwierząt. Można je dodatkowo zmniejszyć wykonując dokładne badania
przed zabiegiem.
D.A.: Na co powinni szczególnie zwracać uwagę właściciele wysterylizowanych suk?
A.P.: Sterylizacja spowalnia przemianę materii oraz metabolizm.
Z tego powodu należy kontrolować dawki pokarmowe lub żywić psa
karmą o specjalnym przeznaczeniu dla suk sterylizowanych, bo mogą
wykazywać skłonności do tycia. Koniecznie trzeba zapewnić swojemu
pupilowi odpowiednią dawkę ruchu. U 2% suczek sterylizowanych po
pewnym czasie może pojawić się problem nietrzymania moczu, ale tę
dolegliwość można skutecznie leczyć. Według mnie, każdy właściciel,
który nie przeznacza suki do celów hodowlanych powinien rozważyć
zabieg sterylizacji. Oszczędza to zwierzęciu stresu związanego z niezaspokojonym instynktem rozmnażania, a właścicielowi związanych
z tym kłopotów.
REKLAMA

REKLAMA

Tułaczka zakończyła się na Osiedlu Bajkowym. Nowi Państwo
z duuużym sercem, zamiast budy – dom z ogródkiem, drugi psiak
do wspólnego brykania. Psie sny czasem się spełniają!

Dobre Rady dla Zwierzaków
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Nie wszyscy posiadają swój lokalny osiedlowy sklepik, jednak większość z nas jest
zmuszona robić gdzieś codzienne zakupy. Sklepem, który najczęściej odwiedzam
jest Darko-Pol przy bazarku od ul. Wiślanej. W zasadzie jest to centrum mięsno-wędliniarskie, ale ja traktuję go jak lokalny minimarket. Sklep nie jest przestronny, ale jego plusem jest samoobsługa. Zanurzając się w regały można wyszperać
jakieś ciekawe pikle czy przegryzki. Jest to fajny sklepik na szybkie zakupy po pracy. Zawsze dostaniemy tu smaczną wędlinę (genialna szynka "od nogi") i świeże
mięso. Właściwie poza owocami i warzywami (które na szczęście można kupić tuż
obok, na straganie) w pełni zaspokaja nasze codzienne potrzeby żywnościowe,
od nabiału przez pieczywo, napoje, słodycze, łącznie z karmą dla psa. Otwarty
jest wystarczająco długo, bodajże do godziny 20. Czasem
ratuje nas kiedy potrzebne są
jakieś procenty w ładnym szkle
na prezent. Obsługa jest sprawna, mimo kolejek "za mięsem"
nie czeka się długo, a ceny nieco
przystępniejsze, niż w pobliskim
supersamie. Zdecydowanie jest
to przyjazny sklepik, a lokalizacja tuż obok targowiska sprawia,
że jest zawsze po drodze.
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MASZ SWÓJ ULUBIONY SKLEPIK OSIEDLOWY?
NAPISZ, PRZYŚLIJ ZDJĘCIE... OPUBLIKUJEMY!
e-mail: redakcja@lomianki.info

16 marca do Łomianek przybył król – Król Lew Pięćset Ósmy. Jak na królewską wizytę przystało powitanie było uroczyste, a i witających było wielu.
Król Lew, czyli nowy Peugeot 508, w europejskich salonach gości od zeszłego roku, ale do Łomianek zawitał
dopiero teraz. Przyjęty został z należnymi Mu honorami
w siedzibie jednego z najlepszych koncesjonerów marki Peugeot, firmie Longin Bielak przy ulicy Kolejowej
132. Króla przywitał osobiście Prezes Firmy Longin Bielak z małżonką oraz jego syn Paweł. W charakterze świty
byli jego pracownicy (a jest ich ponad 60-ciu), z których
najstarsi stażem trwają u boku Prezesa nawet 30 lat.
Na uroczystość przybyli także zaproszeni goście. Nie
zabrakło oczywiście spyży i popitki.
A teraz słów kilka o samym Królu. Występuje w dwóch
postaciach – jako sedan i kombi. Ma 481 cm długości
i przewozi w komfortowych warunkach pięć osób. Bagażnik (w wersji kombi, czyli SW) ma nawet po złożeniu
tylnych siedzeń 1800 litrów pojemności. Pod maską

dwa rodzaje silników benzynowych
o pojemności 1,6 litra i mocy 120 i
150 KM (ten drugi z turbodoładowaniem). Z tymi silnikami współpracują
trzy rodzaje sześciobiegowych skrzyń
biegów: manualna, zautomatyzowana
i automatyczna. Nie zabrakło oczywiście silników wysokoprężnych, z których słynie marka Peugeot od czasu
modelu 403. Ich pojemności to 1,6
(112 KM), 2,0 (140 lub 163 KM) i 2,2 litra
(204 KM). Wszystkie oczywiście z turbodoładowaniem.
Wśród wyposażenia nowego
Peugeota są m.in.: dwu – lub czterostrefowa
klimatyzacja , niezależne ogrzewanie, bezkluczykowy system uruchamiania pojazdu,
kolorowy wyświetlacz typu Head-up Display,
system pomiaru przestrzeni do parkowania,
elektryczny hamulec postojowy oraz system
audio i nawigacji. Nad bezpieczeństwem
pasażerów czuwają: układ hamulcowy ESP,
sześć poduszek powietrznych, zagłówki
z wewnętrzną regulacją. Blasku Królowi dodają wspomagane światła drogowe, dodatkowe reflektory kierunkowe i kierunkowe reflektory biksenonowe
Zgodnie z panującą modą Jego Wysokość jest bardzo
oszczędny. Z silnikiem wysokoprężnym o pojemności
1,6 litra na 100 km. w cyklu pozamiejskim zużywa 4 litry
paliwa.
Firma Longin Bielak związana jest z marka Peugeot
od 35 lat, a z Łomiankami od 1999 roku, kiedy to przy
Kolejowej 132 powstał nowoczesny salon i stacja obsługi. Mottem firmy jest hasło „Klient arbitrem naszych

działań”. Prezes firmy Longin Bielak posiada 21 tytułów
Mistrza Polski w sportach samochodowych i jest wzorem dla kolejnych pokoleń kierowców rajdowych i wyścigowych.
Jest oczywiście także wzorem dla swojego syna Pawła, który wraz z Michałem Bojarem pokonują rajdowe
trasy w kraju i w Europie. Właśnie ta załoga pochwaliła
się przed Królewskim Obliczem swoimi osiągnięciami
z ubiegłego roku, a także zaprezentowała innego członka Królewskiej Rodziny, rajdowego Peugeota 207 (silnik
1,6 litra i moc 200 KM). Ich plany na ten rok są bardzo

ambitne, starty w Polsce, a także w Europie, szczególnie
na skandynawskich rajdowych odcinkach specjalnych.
Królowi Peugeotowi Pięćset Ósmemu spodobały się
Łomianki, polubił On rodzinę Bielaków i postanowił
tam zamieszkać. Każdy może go spotkać w siedzibie
firmy i razem z Nim (a dokładnie w Nim) odbyć krótką
podróż. Jego Wysokość dał się także sklonować i każdy
chętny może Go mieć na własność.
To królewska okazja!
Grzegorz Traczewski

REKLAMA

Król Lew przybył do Łomianek
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RÓŻNE
Przyjmę dla dziewczynki z bardzo biednego
domu ubrania i buty. Na wzrost 105 cm w górę.
Tel. 606-153-605

Zamów
ogłoszenie drobne

Punkt przyjmowania ogłoszeń:
Sklep / Salonik Prasowy, Łomianki,
ul. Fabryczna 45 (przy bazarku)
e-mail: ogloszenia@lomianki.info,
tel. 603299772

OGŁOSZENIA DROBNE Z A DARMO
DAM PRACĘ, SZUKAM PRAC Y, LEKARZE, ODDAM (max. 60 znaków/liter)
POZOSTAŁE: 5pln za ogłoszenie, wyróżnienie 10pln (max. 60 znaków/liter)

Zamów: e-mail: ogloszenia@lomianki.info, tel. 603299772
UWAGA!!! Punkt przyjmowania ogłoszeń: Salon Prasowy, Łomianki, ul. Fabryczna 45

ABY ZAMÓWIĆ REKLAMĘ
tel. 603299772, e-mail: reklama@lomianki.info
CENY MODUŁÓW (netto):
1/1: 200x254mm – 900 pln
1/2: 200x126 mm – 470 pln
1/4: 99x62mm – 240 pln

1/8: 99x62mm – 120 pln
1/16a: 48x62mm – 60 pln
1/16b: 99x32mm – 50 pln
dopłaty: 1 i 4 strona+50%

PROFESJONALNY projekt
graficzny w cenie reklamy

NAKŁAD: 6500 egz.
DLA STAŁYCH KLIENTÓW ATRAKCYJNE RABATY

REKLAMA NA PORTALU www.LOMIANKI.INFO

NA JTANIEJ i NA JEFEKT Y WNIEJ

BANER INTERNETOWY 750x100px – 1 odsłona = 1 grosz

netto

ZAMAWIAJĄC REKLAMĘ W MIESIĘCZNIKU (minimum 1/8),
BANER NA PORTALU DOSTAJESZ ZA 50% CENY

Portal www.LOMIANKI.INFO: ponad 60 000 odsłon/miesiąc

REKLAMA

NIERUCHOMOŚCI
Sprzedam działkę budowlaną 1200 m2 w Łomiankach (wszystkie media) – 605 827 865
Do wynajęcia lokal 52 m 2 przy ul. Warszawskiej (budynek wolnostojący) od kwietnia –
tel. 793 237 711
Lokal do wynajęcia 100 m2, Łomianki tel. 501733147
Kwatery pracownicze dla panów, tel. 507-675-279
Wynajmę pawilon na bazarku – 35 m2, tel.
601-379-224

USŁUGI
Ogrodnictwo pełny zakres, instalacje nawadniające – tel. 502 382 662
Fizyka – Matematyka – korepetycje – 697374450
Korepetycje z języka angielskiego – 513031772
Domowe usługi techniczne, drobne naprawy,
604 815 586
Kompleksowe usługi hydrauliczne, awarie –
604 270 608
Złota rączka - 751 73 73 (wieczorem)
Szkolenie psów - 605 083 681
Usługi remontowe – wysoka jakość – konkurencyjne ceny – Aleksander 602-422-060
Hydraulika – remont, naprawa, wymiana instalacji
– 505 013 286
Angielski – dorośli – tel. 606 752
178
Kuchnie INTERIO profesjonalnie.
Projekt, montaż, tel. (22) 751-0756
SZAMBA BETONOWE – atest, transport, wykop,
montaż, tel. 501-761-494
Prace porządkowe, trawniki – zakładanie, pielęgnacja, tel. 501-761-494
Koparko-ładowarka, wykopy, rozbiórki, transport, tel. 501-761-494
DOCIEPLENIA – HYDRAULIKA – MALOWANIE –
518 174 240
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PRACA
Kobieta z Łomianek szuka pracy – sprzątanie, mycie okien, opieka – 607 088 233
Sumienna i pracowita kobieta szuka pracy –
511 068 045
Zatrudnimy pomoc labolatoryjną, Łomianki kontakt: 22 6104310
Pamira Kebab Restaurant zatrudni dziewczynę
z prawem jazdy – 602 364 318
Odpowiedzialny kierowca z wieloletnią praktyką
(samochód osobowy), podejmie pracę na terenie
Łomianek lub Warszawy. 501-507-551

Sprzedam mieszkanie 85m2 1p. Baczyńskiego 20,
tel. 501-334-092
Kupię działkę, Łomianki i okolice – 606-664-487
Segment narożny parterowy Łomianki 134 m2 działka, tel. 604533-069
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LEKARZE
Internista, alergolog, docent Joanna DomagałaKulawik, 608 465 156
Laryngolodzy, spec. 20, dzieci i dorośli, wiz.
domowe, Fiołka 11, 502 922 844
Laryngolog, Baczyńskiego 26/8. 22 751 3907
Laryngolog, alergolog, dr B. Szafrańska, tel.
601 387 123, ul. J. Robotniczej 15
Chirurg, dr n. med. T. Szafrański 504 235 266, ul.
Jedności Robotniczej 15
Okulista, Krystyna Kazimierczuk, 22 751 82 22
Psycholog, dr Gizela Maria Rutkowska, Dąbrowa.
668 775 123
USG, dr Tadeusz Włochyński, chirurgia, wiz. domowe, 22 751 8874
Dentysta, Krzysztof Trybicki, protetyka, leczenie,
ul. Kołątaja 1, 602 346 955
Dermatolag, E.Tekieli, choroby skóry, włosów,
paznokci, 607 780 843
Kardiochirurg, dr n med. J. Herburt-Heybowicz,
choroby serca, 22 751 3597
Logopeda, neurologopeda, konsultacje i terapia
zaburzeń mowy, 501 124 416
Pediatra, Anna Matusiak, wizyty domowe, tel.
604 868 527
Gabinet terapii integracji sensorycznej i wspomagania rozwoju, 600 136 664
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NAKŁAD: 6500 egzemplarzy
JAKOŚĆ: Profesjonalny druk w pełnym kolorze

ZASIĘG: Miasto i Gmina Łomianki + INTERNET
DYSTRYBUCJA: bezpośrednio do drzwi odbiorcy

ZAMÓW REKLAMĘ JUŻ DZIŚ! e-mail: reklama@lomianki.info tel. 603299772
REKLAMA
REKLAMA

CENY MODUŁÓW: 200x254mm – 900 pln | 200x126 mm – 470 pln | 200x62mm – 240 pln | 99x126mm – 240 pln | 99x62mm – 120 pln | 48x62mm – 60 pln | 99x32mm – 50pln netto | 1 i 4 strona+50%
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